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ABSTRACT 

Basics in echocardiography: Measurements and normal values 
Zogogiannis I, Skubas N  

Echocardiography has a predominant role in the diagnosis of many clinical 
questions perioperatively. The techniques for i) measurement of the most 
important anatomic dimensions and ii) for calculations of the basic normal and 
functional values are briefly described. The advantages and limitations of each 
method are also mentioned. 

 

Η υπερηχοκαρδιογραφία αποκτά όλο και 
περισσότερο, σηµαντικό ρόλο στο monitoring 
του ασθενούς. Η εφαρµογή της διαθωρακικής 
(κυρίως στο µη χειρουργικό ασθενή), και της 
διαοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας (στον 
περιεγχειρητικό ασθενή), χρησιµοποιούνται 
για τη διάγνωση των αιτίων και την διακε-
κοµµένη ή συνεχή παρακολούθηση των 
διαταραχών του κυκλοφορικού συστήµατος.  
Όπως είναι γνωστό, καµία ιατρική δια-
γνωστική µέθοδος δεν είναι 100% ακριβής, 
και ο σπουδαστής ή ο χρήστης της υπερηχο-
καρδιογραφίας δεν θα πρέπει ποτέ να κατα-
λήγει σε µια διάγνωση χωρίς να ελέγχει τα 
αποτελέσµατα ή τις µετρήσεις µιας συγκε-
κριµένης µεθόδου. Ειδικά ο χρήστης της 
υπερηχοκαρδιογραφίας, αναισθησιολόγος ή 
µη, θα πρέπει να επιδιώκει την κατοχύρωση 
των ευρηµάτων µε αντικειµενικά και όχι 

υποκειµενικά στοιχεία.      

Ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των 
κυριότερων µεθόδων, που χρησιµοποιούνται 
κατά τη διερεύνηση της συστολικής και 
διαστολικής λειτουργίας της καρδιάς. 

 

∆ιαστάσεις αριστερής κοιλίας 
Οι διαστάσεις της αριστερής κοιλίας περι-
γράφονται µε τον εγκάρσιο (transverse) ή µικρό 
(minor) και τον επιµήκη ή µεγάλο (long) άξονα. 
Ο εγκάρσιος άξονας µετράται χρησιµοποιώντας 
την εγκάρσια διαγαστρική τοµή, στο επίπεδο 
των θηλοειδών µυών (transgastric mid short 
axis [TG mid SAX]). Η τοµή περιλαµβάνει τα 
σώµατα των δύο θηλοειδών µυών µόνο, χωρίς 
τις τενόντιες χορδές, ούτε τη µιτροειδή βαλ-
βίδα. O άξονας του M-mode τοποθετείται έτσι 
ώστε να διέρχεται από το µέσο του κάτω 
(inferior) και του πρόσθιου (anterior) τµήµατος 
του µυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας. Τρεις 
καρδιακοί παλµοί αποθηκεύονται στην προσω-
ρινή µνήµη του ηχοκαρδιογράφου για επεξερ-
γασία. Οι ακίδες του διαβήτη τοποθετούνται 
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το τέλος της διαστολής και συστολής και 
µετρώνται η τελοδιαστολική και η τελο-
συστολική αντίστοιχα διάµετρος της αριστε-
ρής κοιλίας (εικόνα 1).  

Οι φυ
διάµε
τρος 
διατε
διαστ
συστο

Οι εσ
ο άξο
µέσο 
(έκκε
θηλοε
ση µε
κυρίω

 

Ποσο
αριστ
Chan

FAC 
νειας
ενός 
τελοδ

επιφάνεια – τελοσυστολική επιφάνεια) ÷ 
τελοδιαστολική επιφάνεια.  

Η τοµή που χρησιµοποιείται είναι η TG mid 
SAX της αριστεράς κοιλίας. Χρησιµοποιώντας 
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Εικόνα 1. Καταγραφή M-mode του κάτω (inferior) και προσθίου (anterior) τοιχώ-
µατος της αριστερής κοιλίας χρησιµοποιώντας την εγκάρσια διαγαστρική τοµή, στο
επίπεδο των θηλοειδών µυών (TG mid SAX). Το σώµα του προσθιοπλάγιου θηλοειδή
µυ δείχνεται µε τον αστερίσκο. 
σιολογικές τιµές είναι: τελοδιαστολική 
τρος 4,7 cm, και τελοσυστολική διάµε-
3,1 cm. Η αριστερή κοιλία θεωρείται 
ταµένη (µεγαλοκαρδία), όταν η τελο-
ολική διάµετρος είναι >7 cm και η τελο-
λική >4,5 cm. 

φαλµένες µετρήσεις οφείλονται στο ότι 
νας του M-mode δεν διέρχεται από το 
των τµηµάτων της αριστερής κοιλίας 
ντροι διάµετροι) ή όταν το σώµα των 
ιδών µυών περιλαµβάνεται στη µέτρη-
 αποτέλεσµα την εσφαλµένη ελάττωση 
ς της τελοσυστολικής διαµέτρου. 

στιαία µεταβολή της επιφάνειας της 
ερής κοιλίας (Fractional Area 
ge, FAC%) 

είναι η ποσοστιαία µεταβολή της επιφά-
 της αριστεράς κοιλίας κατά τη διάρκεια 
καρδιακού παλµού σε σχέση µε την 
ιαστολική επιφάνεια: (τελοδιαστολική 

το πάγωµα της οθόνης και την εναλλαγή/ 
ολίσθηση του trackball, αναγνωρίζονται οι 
τελοδιαστολική και τελοσυστολική επιφάνειες 
της  αριστεράς κοιλίας. Το ενδοκάρδιο ιχνηλα-
τείται, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι θηλο-
ειδείς µύες (σαν να µην υπάρχουν οι θηλοειδείς 
µύες), και ο υπερηχοκαρδιογράφος υπολογίζει 
την επιφάνεια και την περιφέρεια (εικόνα 2). 
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Φυσιολογικές τιµές: 36-64% 

Περιορισµοί: Το διαφραγµατικό (septal) και το 
πλάγιο (lateral) τµήµα της αριστεράς κοιλίας 
βρίσκονται παράλληλα µε το µέτωπο του 
υπερήχου και δίνουν ασθενείς ανακλάσεις. Για 
το λόγο αυτό, το ενδοκάρδιο δεν απεικονίζεται 
εξ’ ολοκλήρου. Η µέθοδος FAC δεν λαµβάνει 
υπόψη την λειτουργία της βάσης και της 
κορυφής της αριστεράς κοιλίας, και για αυτό, 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστά το κλάσµα 
εξώθησης αριστεράς κοιλίας. 

 

Όγκος αριστερής κοιλίας  
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Ο όγκος παλµού της αριστεράς κοιλίας 
υπολογίζεται από τη διαφορά µεταξύ τελο-
διαστολικού και τελοσυστολικού όγκου. Η 
µέτρηση των όγκων της αριστεράς κοιλίας 

γίνεται χρησιµοποιώντας τη µεσο-οισοφάγειο 
τοµή 4 και 2 κοιλοτήτων (mid-esophageal 4 
chamber [ME 4C], mid-esophageal 2 chamber 
[ME2C]) της ΑΚ. Ο χρονικός προσδιορισµός 
του τελοδιαστολικού και τελοσυστολικού όγ-
κου αναγνωρίζονται όπως παραπάνω. Εναλ-
λακτικά, ως τελοδιαστολή ορίζεται η τελευ-
ταία φάση πριν οι γλωχίνες της µιτροειδούς 
βαλβίδας αρχίσουν να κινούνται προς τη 
βάση της αριστεράς κοιλίας για να κλείσουν, 
και ως τελοσυστολή η φάση πριν οι γλωχίνες 
της µιτροειδούς αρχίζουν να κινούνται προς 
την κοιλότητα της αριστεράς κοιλίας. Το 
ενδοκάρδιο ιχνηλατείται αρχίζοντας από τη 
µία πλευρά του µιτροειδικού δακτυλίου και 
τελειώνοντας στην αντίπλευρη (εικόνα 3). Οι 

παρακάτω µέθοδοι θεωρούνται οι 
ακριβέστερες.  

Μέθοδος επιφάνειας-µήκους (Area-Length 
method): Ο υπερηχοκαρδιογράφος δείχνει έναν 

επιµήκη άξονα που ξεκινά από τη βάση της 
αριστεράς κοιλίας και καταλήγει στην υποτι-
θέµενη κορυφή της. Ο χρήστης µπορεί να 
διορθώσει τον άξονα, αν δεν διέρχεται από την 
πραγµατική κορυφή της αριστεράς κοιλίας. Ο 
όγκος υπολογίζεται από την εξίσωση: [8 × A2] 
÷ 3πL, όπου Α είναι η επιφάνεια και L το µήκος 
του επιµήκη άξονα (εικόνα 3). Η διαφορά 
όγκου µεταξύ διαστολής και συστολής είναι ο 
όγκος παλµού (SV, stroke volume) και το 
πηλίκο OΠ / τελοδιαστολικός όγκος είναι το 
υπολογιζόµενο κλάσµα εξωθήσεως (EF, 
ejection fraction). 

Εικόνα 2. Η ποσοστιαία µεταβολή της επιφάνειας της αριστεράς κοιλίας υπολογίζεται 
χρησιµοποιώντας την εγκάρσια διαγαστρική τοµή, στο επίπεδο των θηλοειδών µυών 
(TG mid SAX). Η τελο-διαστολική επιφάνεια και η τελο-συστολική επιφάνεια, κατά 
τη διάρκεια ενός καρδιακού παλµού, υπολογίζονται από την ιχνηλάτηση του 
ενδοκαρδίου, χωρίς να περιλαµβάνονται τα σώµατα των θηλοειδών µυών. Η 
ποσοστιαία µεταβολή της επιφάνειας της αριστεράς κοιλίας  ισούται µε (τελο-
διαστολική επιφάνεια – τελο-συστολική επιφάνεια) ÷ τελο-διαστολική επιφάνεια.  

Τελο-διαστολική επιφάνεια = 25 cm2 Τελο-συστολική επιφάνεια = 7 cm2

Ποσοστιαία µεταβολή επιφάνειας της αριστερής κοιλίας 
(Fractional Area Change, FAC%)

(25 cm2 – 7 cm2) ÷ 25 cm2 = 72%

TG mid SAX

 

Φυσιολογικές τιµές: (για µετρήσεις  που 
γίνονται στην ME 4C) 57±13 (37-94) ml/m2 
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(για µετρήσεις που γίνονται στην ME 2C) 
63±13 (37-101) ml/m2 .  

Περιορισµοί: Από τη στιγµή που ο επιµήκης 
άξονας παίζει κυρίαρχο ρόλο στην παραπάνω 
εξίσωση, η οποιαδήποτε βράχυνση της αρι-
στερής κοιλίας, όταν δηλαδή η κορφή της 
αριστεράς κοιλίας απεικονίζεται εγγύτερα 
προς τη  βάση, υπερεκτιµά το κλάσµα εξώθη-
σης. Για το λόγο αυτό, η µέθοδος επιφάνειας- 
µήκους εφαρµόζεται στην ME 2C τοµή. 

Μέθοδος δίσκων (Simpson’s method): Η 
µέθοδος εφαρµόζεται στις ME 4C και ME 2C 
τοµές, και  χρησιµοποιεί ένα µαθηµατικό 
µοντέλο που υποθέτει ότι η αριστεράς κοιλίας 
αποτελείται από µια στοίβα 20 νοµισµάτων, 
ίσου πάχους και µε διάµετρο που ορίζεται 
από τα όρια του ενδοκαρδίου. Ο όγκος κάθε 
δίσκου υπολογίζεται από την διατοµή του και 
το πάχος του, και ο όγκος της αριστεράς 
κοιλίας είναι το άθροισµα των όγκων των 

επιµέρους δίσκων. Ο ΟΠ και το ΚΕ υπολο-
γίζονται όπως παραπάνω. 

Φυσιολογικές τιµές: 55±10 (36-82) ml/m2. 

Περιορισµοί: Είναι σύνηθες να «κατασκευά-
ζεται» το ίχνος του ενδοκαρδίου σε υπόηχες 
περιοχές. Η κορυφή της αριστεράς κοιλίας δεν 
πρέπει να βραχύνεται πρώιµα (δες παραπάνω). 
Η µέθοδος είναι χρονοβόρα (απαιτεί τέσσερις 
διαφορετικές µετρήσεις) για άµεσο, γρήγορο 
υπολογισµό του ΟΠ και ΚΕ. 

Εικόνα 3. Ογκοµέτρηση της αριστερής 
κοιλίας, χρησιµοποιώντας τη µεσο-οισοφά-
γειο τοµή 4 κοιλοτήτων (mid-esophageal 4 
chamber [ME 4C]). Το ενδοκάρδιο ιχνηλα-
τείται αρχίζοντας από τη µία πλευρά του 
µιτροειδικού δακτυλίου και τελειώνοντας 
στην αντίπλευρη. Η επιφάνεια (Α) και το 
µήκος του επιµήκη άξονα (L) χρησιµο-
ποιούνται στην ογκοµετρική µέθοδο επιφά-
νειας-µήκους, και ο όγκος των επιµέρους 
δίσκων στη µέθοδο των δίσκων. 
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Εικόνα 4. Μέτρηση της διαµέτρου του 
αριστερού κόλπου χρησιµοποιώντας την 
προβολή της αορτικής βαλβίδας (AV) 
κατά το βραχύ άξονα (ME AV SAX). ΑΣ: 
αριστερή γλωχίνα, ∆Σ: δεξιά γλωχίνα, ΜΣ: 
µη στεφανιαία γλωχίνα της αορτικής βαλ-
βίδας. 

ME AV SAX

αριστερός
κόλπος

αορτική βαλβίδα

ΜΣ

∆Σ

ΑΣ

∆ιάµετρος αριστερού κόλπου 
Οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου µετρού-
νται κατά τη συστολή, όταν το µέγεθός του 
είναι το µεγαλύτερο. Κατά τη διοισοφάγειο 
υπερηχοκαρδιογραφία, η µεγαλύτερη διάµετρος 
του αριστερού κόλπου απεικονίζεται στη µέση 
οισοφάγεια τοµή κατά το βραχύ άξονα της 
αορτικής βαλβίδας (ME AV SAX) στις 30°-60o. 
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Η εικόνα πρέπει να περιλαµβάνει την αορτική 
βαλβίδα και το τοίχωµα του αριστερού 
κόλπου πρέπει να είναι εµφανές στην κορυφή 
της εικόνας. Η µέτρηση της διαµέτρου γίνεται 
από την κορυφή της εικόνας µέχρι τον 
δακτύλιο της αορτικής βαλβίδας (εικόνα 4). 

Φυσιολογική τιµή: Η διάµετρος του αρι-
στερού κόλπου είναι µικρότερη των 4cm. 

Περιορισµοί: Η πλήρης απεικόνιση του 
αριστερού κόλπου είναι δύσκολη µε το 
διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία εξαιτίας 
της αδυναµίας να περιλάβει ολόκληρο τον 
αριστερό κόλπο στην εικόνα. Η διοισο-
φάγειος υπερηχοκαρδιογραφία υποεκτιµά την 
διάσταση του αριστερού κόλπου κατά 9% σε 
σχέση µε τη διαθωρακική υπερηχοκαρδιο-
γραφία. 

 

Αορτική βαλβίδα  

Η δισδιάστατη προβολή της αορτικής 
βαλβίδας (AV, aortic valve) κατά το βραχύ 
άξονα απει-κονίζεται στη ME AV SAX 30°-
60o τοµή, έτσι ώστε οι τρεις γλωχίνες της να 

εµφανίζονται συµµετρικά. Εάν η τοµή είναι 
ιδανική, τα ελεύθερα άκρα και των τριών 
γλωχίνων απεικονίζονται κατά τη συστολή. Η 
επιφάνεια της αορτικής βαλβίδας υπολογίζεται 
ιχνηλατώντας το ελεύθερο χείλος των τριών 
γλωχίνων, όταν το στόµιο είναι µεγαλύτερο 
(µέσον της συστολής). Συνήθως λαµβάνεται η 
µέση τιµή τριών µετρήσεων. Η διάµετρος του  
δακτυλίου της αορτικής βαλβίδας µετράται στο 
µέσο της συστολής στα σηµεία σύνδεσης των 
γλωχίνων µε τον αορτικό δακτύλιο.  

Εικόνα 5. Ο χώρος εκροής αριστερής κοιλίας και η ανιούσα αορτή απεικονίζονται 
στη επιµήκη µεσο-οισοφάγειο τοµή της αορτικής βαλβίδας (ME AV LAX), και 
µετριούνται οι διάµετροι των παρακάτω ανατοµικών δοµών: ΑΒ = δακτύλιος 
αορτικής βαλβίδας, ΚΒ = κόλποι του Valsalva, ΑΑ = ανιούσα αορτή. 

ME AV LAX

AA

δεξιά
κοιλία

ΑΒ ΚΒ

αριστερός
κόλπος

πρόσθια γλωχίνα
µιτροειδούς βαλβίδας

ανιούσα
αορτή

χώρος εκροής
αρ. κοιλίας

 

Φυσιολογικές τιµές: Η επιφάνεια της αορτικής 
βαλβίδας είναι >2.5cm2 (3-4cm2). Χρησιµο-
ποιώντας M-mode, οι γλωχίνες της αορτικής 
βαλβίδας πρέπει να διαχωρίζονται πάνω από 
2cm κατά την συστολή. Ο διάµετρος του 
δακτυλίου της αορτικής βαλβίδας είναι 1.8-2.5 
cm. 

Περιορισµοί: Η πλανιµετρία της αορτικής 
βαλβίδας, το Doppler (εξίσωση συνεχείας – δες 
παρακάτω) και οι µετρήσεις µε καθετήρες δεν 
συµφωνούν πάντα µεταξύ τους. 
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Χώρος εκροής αριστερής κοιλίας, ανιούσα 
αορτή (LVOT), µετρήσεις  
Ο χώρος εκροής αριστερής κοιλίας και η 
ανιούσα αορτή απεικονίζονται στη επιµήκη 
µεσο-οισοφάγειο τοµή της αορτικής βαλβίδας 
(ME AV LAX). Ξεκινώντας από την ME AV 
SAX και διατηρώντας την αορτική βαλβίδα 
στο κέντρο της οθόνης, η κεφαλή του διοισο-
φάγειου περιστρέφεται στις 120-160o, έως 
ότου εµφανίζονται ο χώρος εκροής της 
αριστεράς κοιλίας (left ventricular outflow 
tract [LVOT]), η αορτική βαλβίδα και η εγγύς 
ανιούσα αορτή. Ο χώρος εκροής αριστερής 
κοιλίας βρίσκεται στο αριστερό τµήµα της 
οθόνης και η εγγύς ανιούσα αορτή στο δεξιό. 
Ο ηχοβολέας ρυθµίζεται ώστε να µεγιστο-
ποιηθεί η εσωτερική διάµετρος των δοµών. Η 
διάµετρος της αορτικής βαλβίδας µετριέται 
κατά την συστολή στα σηµεία επαφής των 
γλωχίνων µε το δακτύλιο (φυσιολογική τιµή 
1.8-2.5 cm). Η αορτική ρίζα µετράται στο 
σηµείο µετάπτωσης της διατεταµένης περιο-
χής των κόλπων του Valsalva στην κυλιν-
δρική ανιούσα αορτή (εικόνα 5). Για κάθε 
µέτρηση, οι δείκτες τοποθετούνται στο εσω-

τερικό ίχνος των δοµών. Η διάµετρος του 
χώρου εκροής της αριστερής κοιλίας µπορεί να 
µετρηθεί και στην βαθειά διαγαστρική προβολή 
(βλέπε παρακάτω: υπολογισµός όγκου παλµού 
µε Doppler).  

Φυσιολογικές τιµές: η φυσιολογική διάµετρος 
του χώρου εκροής της αριστερής κοιλίας είναι 
2cm, η φυσιολογική διάµετρος της αορτικής 
ρίζας είναι 32±3 mm (άντρες) και 28±3 mm 
(γυναίκες). Η αορτή θεωρείται διατεταµένη εάν 
η διάµετρος είναι  > 4cm. 

Περιορισµοί: Για ακριβείς µετρήσεις, το επίπε-
δο της τοµής πρέπει να περνά από το κέντρο 
της αορτής και όλες οι µετρήσεις να γίνονται 
στην ίδια φάση του καρδιακού κύκλου. 

 

Μικρή εισαγωγή στην Doppler υπερηχο-
καρδιογραφία: παλµικό (PW), συνεχές (CW) 
και έγχρωµο Doppler  
Tο παλµικό (PW) Doppler µπορεί να κάνει 
δειγµατοληψία ταχυτήτων από µια συγκε-
κριµένη περιοχή (5-7mm). Η φασµατική 
απεικόνιση της ταχύτητας είναι γραµµική 

Εικόνα 6. Α. Βαθιά διαγαστρική προβολή (deep TG) της αριστερής κοιλίας. Β. 
Φασµατική καταγραφή µε παλµικό Doppler της ταχύτητας δια του χώρου εκροής της 
αριστερής κοιλίας (LVOT). VTI = ολοκλήρωµα της ταχύτητας προς το χρόνο. Γ. 
Φασµατική καταγραφή µε Doppler συνεχούς κύµατος της ταχύτητας δια της αορτικής 
βαλβίδας (AV).  

deep TG LV

∆

αριστερή κοιλία

χώρος
εκροής

deep TG
LVOT: 0.6 m/s

deep TG
LVOT: 0.6 m/s deep TG

AV: 3.9 m/s
deep TG

AV: 3.9 m/s

αρ.
κόλπος Όγκος παλµού =

(∆-LVOT)2 × 0,785 × VTI-LVOT

Επιφάνεια AV = 
Όγκος παλµού (LVOT) ÷ VTI-AV

VTI-LVOT
VTI-AV

A ΓB
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(περίγραµµα τριγώνου ή τετράεδρου, χωρίς 
το εσωτερικό), επειδή ο ανακλώµενος υπέρ-
ηχος περιέχει το περιορισµένο εύρος ταχυ-
τήτων από τη συγκεκριµένη περιοχή. Η 
φασµατική απεικόνιση µπορεί να απεικονίσει 
ένα µέγιστο όριο ταχύτητας (1,5 m/sec), που 
ονοµάζεται όριο Nyquist. Εάν η διερευνού-
µενη περιοχή  περιέχει ταχύτητα εκτός ορίου, 
η ταχύτητα θα «τυλιχτεί γύρω» και θα 
εµφανιστεί εσφαλµένα αλλού, συνήθως µε 
αναστροφή της διεύθυνσης (aliasing). Κατά 
τις µετρήσεις µε παλµικό Doppler, ιχνηλα-
τείται το φωτεινότερο µέρος του φακέλου (η 
«modal» ταχύτητα). 

Το συνεχές (CW) Doppler καταγράφει ήχους 
που ανακλώνται από όλο το µήκος της 
δέσµης του υπερήχου, και η απεικόνιση 
περιέχει ταχύτητες από 0m/sec µέχρι τη 
µέγιστη. Το CW Doppler, σε αντίθεση µε το 
PW Doppler, µπορεί να απεικονίσει υψηλό-
τερες ταχύτητες χωρίς αναστροφή της 
διεύθυνσης. Οι πληροφορίες σχετικά µε την 
προέλευση αυτών των ταχυτήτων φαίνονται 
σε µια µικρότερη δισδιάστατη εικόνα πάνω 
από τη φασµατική οθόνη. 

Το Doppler έγχρωµης ροής απεικονίζει την 
κατεύθυνση και τις αναταράξεις των µέσων 
ταχυτήτων από µια συγκεκριµένη περιοχή. Το 
αριστερό ήµισυ της έγχρωµης κλίµακας από-
τελείται από εύρος µπλε (κάτω από τη βάση, 
µακριά από τον ηχοµετατροπέα) µέχρι 
κόκκινο (πάνω από τη βάση, προς την κορυ-
φή, πρός τον ηχοµετατροπέα - µνηµοτεχνικά 
BART: Blue-Away - Red-Towards). Το δεξί 
µέρος της έγχρωµης κλίµακας δείχνει το 
βαθµό της ανατάραξης (αυξανόµενες σκιά-
σεις κίτρινου και πράσινου πάνω σε µπλέ και 
κόκκινο). Εικόνες µε µεγάλη ανατάραξη 
αντιπροσωπεύουν περιοχές µε περίπλοκη, 
στροβιλώδη ροή. Το Doppler έγχρωµης ροής 
απεικονίζει τη µέση ταχύτητα µόνον. 

 

Υπολογισµός του όγκου παλµού µε Doppler 
Εάν υποθέσουµε ότι η ροή στα µεγάλα αγγεία 
και δια φυσιολογικών καρδιακών βαλβίδων 
είναι γραµµική και µε επίπεδο µέτωπο, η 
µέση συστολική ροή (Qmean) που διέρχεται 
από µια δοµή (πχ: αορτική βαλβίδα) 

αντιπροσωπεύει τον όγκο παλµού της 
αριστερής κοιλίας. Κατά τη διάρκεια ενός 
καρδιακού παλµού, η Qmean είναι το γινόµενο 
της επιφάνειας διατοµής (CSA, cross-sectional 
area) της συγκεκριµένης δοµής και του 
ολοκληρώµατος της ταχύτητας χρόνου (VTI, 
velocity time integral) του (παλµικού ή 
συνεχούς) σήµατος Doppler: Qmean = CSA × 
VTI. Για τον υπολογισµό του ΟΠ διεγ-
χειρητικά, µετράται συνήθως η ροή Qmean δια 
του χώρου εκροής της αριστερής κοιλίας 
(LVOT). Χρησιµοποιώντας τη βαθιά διαγα-
στρική τοµή (deep trans-gastric [TG]), 
µετριέται η διάµετρος LVOT ακριβώς κάτω 
από τις γλωχίνες της αορτής κατά τη συστολή 
(από την συµβολή των αορτικών γλωχίνων µε 
το µεσοκοιλιακό ενδοκάρδιο ως την µιτροειδή 
βαλβίδα) και χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη 
τιµή από 3-5 µετρήσεις (εικόνα 6-Α). Η CSA-
LVOT υπολογίζεται ως (διάµετρος-LVOT ÷ 2)2 

× π ή (διάµετρος-LVOT)2 × 0,785. Κατόπιν, η 
δέσµη του PW Doppler κατευθύνεται 
παράλληλα µε τη ροή δια της αορτικής 
βαλβίδας και η λήψη του PW Doppler 
λαµβάνεται περίπου 5 mm κάτω από την 
αορτική βαλβίδα. Εάν η δειγµατοληψία γίνεται 
σωστά, πρέπει να φαίνεται το σήµα της 
σύγκλισης της αορτικής βαλβίδας. Το VTI της 
ταχύτητας ροής ιχνηλατείται (εικόνα 6-Β). Ο 
όγκος παλµού υπολογίζεται από την εξίσωση: 
ΟΠ = CSA-LVOT × VTI-LVOT, και η 
καρδιακή παροχή: ΚΠ = ΟΠ × καρδιακή 
συχνότητα = (διάµετρος-LVOT)2 × 0,785 × 
VTI-LVOT × καρδιακή συχνότητα. Η ΚΠ που 
υπολογίζεται µε την µέθοδο της θερµο-
αραίωσης συσχετίζεται αρκετά καλά µε τη 
µέτρηση από την διοισοφάγειο υπερηχο-
γραφία, όταν η τελευταία γίνεται στο χώρο 
εκροής της αριστερής κοιλίας (µε τη χρήση PW 
Doppler) ή στην αορτική βαλβίδα (µε CW 
Doppler). 

Περιορισµοί: Συχνά, η βαθειά διαγαστρική 
τοµή είναι δύσκολη, και οι δοµές βρίσκονται 
στο άνω πεδίο της εικόνας. Αν η διάµετρος-
LVOT δεν µετρηθεί σωστά, ο όγκος παλµού θα 
είναι λανθασµένος. 

 

Εκτίµηση της συστολικής λειτουργίας της 
αριστερής κοιλίας από τη µεταβολή 
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πίεσης/χρόνου σε ανεπάρκεια µιτροειδούς 
βαλβίδας 
Ο ρυθµός ανόδου της συστολικής πίεσης 
(dP/dt) της αριστερής κοιλίας µπορεί να 

υπολογιστεί από την απεικόνιση του πίδακα 
(jet) της ανεπάρκειας µιτροειδούς βαλβίδας 
µε CW Doppler (εικόνα 7). Από τις µέσες 
οισοφάγειες προβολές (ΜΕ 4C, ME 2C, ME 
LAX), χρησιµοποιείται αυτή, που δείχνει το 
καλύτερο σήµα ανεπάρκειας µιτροειδούς. Επί 
της περιφέρειας του σήµατος της ανεπάρκειας 
µιτροειδούς τοποθετούνται ίχνη, που αντι-
στοιχούν σε ταχύτητα 1m/sec και 3m/sec. Η 
χρονική διαφορά µεταξύ των δυο ιχνών 
ορίζεται dt. Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη 
εξίσωση Bernoulli, το πρανές (κλίση) πίεσης 
(PG) υπολογίζεται ως: PG = 4 × ταχύτητα2. 
Κατά τη διάρκεια dt, η ταχύτητα του πίδακα 

της µιτροειδικής ανεπάρκειας µεταβλήθηκε  
από 1m/sec (που αντιστοιχεί σε µια κλίση 
πίεσης µεταξύ αριστερής κοιλίας και αριστερού 
κόλπου 4 × (1 m/sec)2 = 4 mmHg), σε 3 m/sec 

(που αντιστοιχεί σε µια κλίση πίεσης 4 × (3 
m/sec)2 = 36 mmHg). Εποµένως, η κλίση 
πίεσης δια της µιτροειδικής ανεπάρκειας κατά 
το διάστηµα dt ισούται µε 36 mmHg – 4 mmHg 
= 32 mmHg. Η dP/dt τότε υπολογίζεται ως 
32/dt (mmHg/s) (εικόνα 7). 

Εικόνα 7. Φασµατική καταγραφή µε Doppler συνεχούς κύµατος του πίδακα 
µιτροειδικής ανεπάρκειας (MR).  Εκτίµηση της συστολικής λειτουργίας της αριστε-
ρής κοιλίας από τη µεταβολή πίεσης/χρόνου (dP/dt) χρησιµοποιώντας τον πίδακα 
ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας. dt = µεταβολή χρόνου. 

MR
3 m/s

1 m/s

dt
 

Φυσιολογικές τιµές: >1200 mmHg/s. Εάν η 
dP/dt είναι <800 mmHg/s, η συστολική λει-
τουργία της αριστερής κοιλίας είναι παθολο-
γικά ελαττωµένη. 

Περιορισµοί: O υπολογισµός dP/dt απαιτεί την 
ύπαρξη ανεπάρκειας µιτροειδούς και ικανο-
ποιητική απεικόνιση του πίδακα ανεπάρκειας. 
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∆ιαστολική λειτουργία της Αρ. Κοιλίας µε 
τη χρήση παλµικού Doppler 
∆ιαµιτροειδική ροή (TMF, Trans-mitral flow) 

Οι παράµετροι που σχετίζονται µε τη 
διαστολική διαµιτροειδική κλίση πίεσης µε-
τρούνται καλύτερα στις άκρες των γλωχίνων 
της µιτροειδούς βαλβίδας (MV) σε µια από 
τις µέσες οισοφάγειες προβολές (ΜΕ 4C, ME 
2C, ME LAX). Από τη φασµατική 
απεικόνιση της TMF, οι ακόλουθες πληρο-
φορίες µπορούν να εξαχθούν: ο χρόνος 
ισοογκοµετρικής χάλασης (IRT, isovolumic 

relaxation time, φυσ. τιµή <100ms), που είναι  
η χρονική διάρκεια από το κλείσιµο της 
αορτικής βαλβίδος µέχρι την αρχή της πρώιµης 
ροής (Ε), οι µέγιστες ταχύτητες της πρώιµης 
διαστολικής ροής Ε (φυσ.εύρος 0,55±0,11 
cm/sec) και της τελοδιαστολικής ροής Α 
(φυσ.εύρος 0.55±0,10 cm/sec), ο χρόνος 
επιβράδυνσης της πρώιµης ροής Ε (EDT, E 
deceleration time, φυσ. εύρος 210±36 ms), που 
είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ελάττωση 
της µέγιστης ταχύτητας Ε στο µηδέν, το κλά-
σµα ταχύτητας Ε/Α (φυσ.εύρος 1,03± 0,26), και 
η διάρκεια του κύµατος Α (ms). Τα ολοκλη-
ρώµατα ταχύτητας χρόνου ιχνηλατούνται κάτα 
µήκος του φωτεινότερου (παχύτερου) µέρους 
της φασµατικής εικόνας (εικόνα 8). 

 

Ροή δια των πνευµονικών φλεβών (PVF, 
pulmonary vein flow) 
Οι ταχύτητες των πνευµονικών φλεβών 
µετριούνται µε PW Doppler 0,5-1cm πριν από 
την εκβολή τους στον αριστερό κόλπο. Η ροή 
του αίµατος από τις πνευµονικές φλέβες (PV) 
στον αριστερό κόλπο (LA) συµβαίνει κατά τη 
συστολή (η χάλαση του αριστερού κόλπου και 
η κατωφερής κίνηση του µιτρειδικού δακτυ-
λίου/βάσης της καρδιάς παράγουν µια συστο-
λική [S, systolic] ταχύτητα µε φυσιολογικό 
εύρος ~60±10 cm/s), και τη διαστολή (ταχύτητα 
D [diastolic] µε φυσ. εύρος ~40±8 cm/s), ενώ 
κατά τη διάρκεια της κολπικής συστολής 
υπάρχει µια ανάστροφη (rA, retrograde Α) 
ταχύτητα (φυσ. εύρος 23±4 cm/s) (εικόνα 8). 
Όταν η πίεση του αριστερού κόλπου είναι 
φυσιολογική, η πλήρωση του γίνεται κυρίως 
κατά τη συστολή (S/D>1), ενώ καθώς 
αυξάνεται η πίεση του αριστερού κόλπου, η 
πλήρωση συµβαίνει κυρίως κατά τη διαστολή 
(S/D <1). 

Εικόνα 8. ∆ιαστολική λειτουργία αριστε-
ρής κοιλίας µε παλµικό Doppler. Η δια-
µιτροειδική ροή (TMF) αποτελείται από 
µια πρώιµη διαστολική (Ε) και µια τελο-
διαστολική ταχύτητα (Α). Η ροή δια των 
πνευµονικών φλεβών (PVF) αποτελείται 
από συστολική (S), διαστολική (D) και 
ανάστροφη τελο-διαστολική (rA) ταχύτη-
τα. dur = διάρκεια, EDT = χρόνος 
επιβράδυνσης του κύµατος Ε. 

P QRS T

E

A

A dur EDT

QRS

P Tδιαστολή

S

rA

DrA dur

PVF

TMF

διαστολή

 

Και οι δυο παράµετροι TMF και PVF 
εξαρτώνται από τον όγκο και ακολουθούν 
παραβολική καµπύλη. Σύγκριση µεταξύ των 
TMF (A) και PVR (rA) κατά τη διάρκεια της 
κολπικής συστολής παρέχει πρόσθετες πληρο-
φορίες: η πίεση του αριστερού κόλπου είναι 
>15mmHg (µέτρια και σοβαρή διαστο-λική 
δυσλειτουργία) εάν: rA>35cm/s, διάρ-κεια 
rA>30 ms ή διάρκεια rA>διάρκεια Α.  
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Ταχύτητες αριστερού ωτίου 
Το ωτίο του αριστερού κόλπου απεικονίζεται 
στη µέση οισοφάγεια προβολή 4 κοιλοτήτων 
(ΜΕ 4C) στις 20o ή στην µέση οισοφάγεια 
προβολή 2 κοιλοτήτων (ΜΕ 2C) στις 90ο , και 
ο όγκος δείγµατος του PW Doppler τοπο-
θετείται 1cm µέσα στην κοιλότητα του ωτίου. 
Η καταγραφή δείχνει µια µικρή, ανωφερή 
ταχύτητα (που συµβαίνει ταυτόχρονα µε το 
TMF-E κύµα) και µια σχεδόν συµµετρική 
ανωφερή και κατωφερή ταχύτητα, που συµ-
βαίνει ταυτόχρονα µε το κύµα P του ΗΚΓ 
(φυσιολογική ταχύτητα ~50 cm/s). Αυτό το 
κύµα ελαττώνεται σηµαντικά στην κολπική 
µαρµαρυγή και εµφανίζεται µετά το QRS του 
ΗΚΓ σε περίπτωση κοµβικού ρυθµού. 

Ανεπάρκεια µιτροειδούς (MR, mitral 
regurgitation) µε CW Doppler 
H ανεπάρκεια της µιτροειδούς απεικονίζεται 
σε όλες τις µέσες οισοφάγειες προβολές (ΜΕ 

4C, ME 2C, ME LAX) µε έγχρωµο Doppler. Ο 
άξονας του CW Doppler τοποθετείται στο 
σώµα του πίδακα (jet) της ανεπάρκειας και η 
φασµατική εικόνα του Doppler δείχνει ένα 
συστολικό σήµα, ενδεικτικό για σοβαρή 
ανεπάρκεια εάν είναι πλήρες (γεµάτο) και 
όµοιας έντασης µε τη διαστολική TMF (εικόνα 
7). Ένα συστολικό σήµα που είναι πλήρες αλλά 
λιγότερο έντονο από το διαστολικό σήµα 
δείχνει µέτρια, ενώ ένα ατελές συστολικό σήµα 
δείχνει ήπια ανεπάρκεια. Η ταχύτητα του 
πίδακα της ανεπάρκειας καθορίζεται από το 
πρανές πιέσεων αριστερής κοιλίας και 
αριστερού κόλπου και όχι αναγκαστικά από το 
µέγεθος του συστολικού χάσµατος της µιτρο-
ειδούς. Η συνήθης κλίση πίεσης είναι φυσιο-

λογικά >5m/sec, αλλά  χαµηλό-
τερη ταχύτητα πίδακα ανεπάρ-
κειας µιτροειδούς µπορεί να 
συσχετίζεται µε πιο προχωρη-
µένη νόσο (υψηλότερη πίεση 
στον αριστερό κόλπο), ή ελατ-
τωµένη συστολική λειτουργία 
της αριστερής κοιλίας. 

 

Υπολογισµός πίεσης αριστερού 
κόλπου χρησιµοποιώντας την 
ανεπάρκεια µιτροειδούς 
Αν είναι γνωστή η συστηµατική 
συστολική πίεση (ΣΑΠ), η µέση 
πίεση του αριστερού κόλπου 
κατά τη συστολή είναι ίση µε τη 
διαφορά ΣΑΠ – διαµιτροειδική 
πίεση ανεπάρκειας. Η τελευταία 
µπορεί να υπολογιστεί από την 
τροποποιηµένη εξίσωση Ber-
noulli (διαµιτροειδική πίεση 
ανεπάρκειας = 4 × (ταχύτητα 
MR)2. 

 

Υπολογισµός της επιφάνειας 
της αορτικής βαλβίδας µε την 
εξίσωση συνεχείας 
Η εξίσωση συνεχείας (continuity 

equation) χρησιµοποιεί τη θεωρία της 
διατήρησης της ροής, ή «ό,τι εισέρχεται (Q1), 
πρέπει να εξέρχεται (Q2): Q1 = Q2». Ο όγκος 
που διέρχεται µέσω µας τοµής είναι το γινόµενο 

Εικόνα 9. Χρόνος ηµίσειας πίεσης (pressure half-time, P½t). 
Φασµατική καταγραφή µε Doppler συνεχούς κύµατος δια της 
στενωµένης µιτροειδούς βαλβίδας. Η στικτή γραµµή 
ιχνηλατεί την επιβράδυνση της διαστολικής ταχύτητας 
αίµατος. 
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της επιφάνειας διατοµής (Α) και του ολοκλη-
ρώµατος της ταχύτητας στο χρόνο (VTI): Q = 
A × VTI. Η εξίσωση συνεχείας χρησιµο-
ποιείται για να υπολογιστεί η επιφάνεια της 
(στενωµένης) αορτικής βαλβίδας (AV), 
σύµφωνα µε το παρακάτω σκεπτικό: εάν Α1 
είναι η διάµετρος του χώρου εκροής της 

αριστερής κοιλίας (LVOT) και VTI1 το 
ολοκλήρωµα της ταχύτητας του αίµατος δια 
του LVOT, και Α2 η επιφάνεια της αορτικής 
βαλβίδας και VTI2 το ολοκλήρωµα της 
ταχύτητας του αίµατος δια της AV, τότε Q1 = 
A1 × VTI1 = επιφάνεια-LVOT × VTI-LVOT 
και Q2  = A2 × VTI2 = επιφάνεια-AV × VTI-
AV. Σύµφωνα µε την εξίσωση συνεχείας Q1 = 
Q2, και επιφάνεια-LVOT × VTI-LVOT = 
επιφάνεια-AV × VTI-AV. Εποµένως, η επι-
φάνεια-AV ισούται µε (επιφάνεια-LVOT × 
VTI-LVOT) ÷ VTI-AV. Επειδή η διάρκεια 
ροής δια του LVOT και της AV είναι η ίδια, 

το VTI µπορεί να αντικατασταθεί µε ταχύτητα 
(vel): επιφάνεια-AV = (επιφάνεια-LVOT × vel -
LVOT) ÷ vel–AV. Εάν το πηλίκο vel-AV / vel-
LVOT είναι >4, τότε η επιφάνεια AV είναι 
µικρότερη του 1cm2 (υποθέτοντας διάµετρο-
LVOT ~ 2 cm). 

Οι µετρήσεις γίνονται στη βαθιά διαγαστρική 
τοµή: ο όγκος δείγµατος το PW Doppler 
τοποθετείται 1cm κάτω από την AV για την 
καταγραφή της ταχύτητας-LVOT (εικόνα 6), 
και ακολούθως µετακινείται ο όγκος δείγµατος 
προς την AV (προς τη βάση της εικόνας) µέχρι 
να καταγραφεί αύξηση της ταχύτητας και 
διεύρυνση του φάσµατος. Στη συνέχεια, ο 
όγκος δείγµατος µετακινείται προς την AV 
µέχρι να προκύψει µια στενή δέσµη ταχυτήτων 
(εικόνα 6-Γ). Στο σηµείο αυτό καταγράφεται η 
µέγιστη ταχύτητα του αίµατος δια της  
στενωµένης αορτικής βαλβίδας, ευθυγραµ-

Εικόνα 10. Εγγύς επιφάνεια ίσων ταχυτήτων (PISA, Proximal Isovelocity Surface Area). 
Καθώς το αίµα διέρχεται από την ανεπαρκή µιτροειδή βαλβίδα (MV), σχηµατίζει από την 
πλευρά της αριστερής κοιλίας (LV) επιφάνειες σε σχήµα τόξου. H ταχύτητα (Valias) αυτών 
των επιφανειών απεικονίζεται µε έγχρωµο Doppler, µετακινώντας τη βάση της χρωµατικής 
κλίµακας προς τα επάνω (προς την κατεύθυνση της ροής του αίµατος). Το διακεκοµµένο 
άσπρο βέλος δείχνει τη µετακίνηση της κλίµακας έτσι ώστε, η προς τα άνω ταχύτητα να είναι 
περίπου 40 cm/s. Η ακτίνα r της εγγύτερης προς τη µιτροειδή βαλβίδα επιφάνειας µετράται 
(άσπρο βέλος), και ο υπολογισµός της ροής του αίµατος γίνεται από τον τύπο: Ροή PISA = 
(2π × r2) × Valias (cm3/s). Εάν η ταχύτητα του πίδακα της µιτροειδικής ανεπάρκειας 
(VMReg) είναι γνωστή, η λειτουργική επιφάνεια του ανεπαρκούντος µιτροειδικού στοµίου 
υπολογιζεται από τον τύπο: [(2π × r2) × Valias] ÷ VMReg. 

MV

Πίδακας
µιτροειδικής
ανεπάρκειας

VC

LV Μέτρηση της ακτίνας (r)

r

LA

LV

LA

Ροή PISA = (2π × r2) × Valias (cm3/s)
EROA = (2π × r2) × Valias ÷ VMReg (cm2)

ME 4C

PISA ροή
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µίζοντας τη δέσµη του CW Doppler όσο το 
δυνατόν παράλληλα µε τον άξονα του πήδακα 
της στένωσης. 

Περιορισµοί: Όπως παραπάνω στον υπολο-
γισµό του όγκου παλµού µε Doppler. 

 

Χρόνος ηµίσειας πίεσης 
Ο χρόνος ηµίσειας πίεσης (pressure half-time, 
P½t) αναπαριστά το χρόνο, που χρειάζεται το 
µέγιστο πρανές πίεσης, για να ελαττωθεί κατά 
το ήµισυ. Αν εκφραστεί σε όρους ταχύτητας, 
αυτός ο χρόνος είναι ίσοδύναµος µε το χρόνο 
που η µέγιστη ταχύτητα στένωσης θέλει για 
να ελαττωθεί κατά 30%.  

Επιφάνεια µιτροειδούς βαλβίδος σε στένωση 
µιτροειδούς 

Ο εµπειρικός τύπος για τη στένωση 
µιτροειδούς είναι επιφάνεια = 220 ÷ P½t 
(εικόνα 9). Σε οποιαδήποτε από τις µέσες 
οισοφάγειες προβολές (ΜΕ 4C, ME 2C, ME 
LAX), ο όγκος δείγµατος του PW Doppler 
τοποθετείται ανάµεσα στα άκρα των γλω-
χίνων της µιτροειδούς βαλβίδος. Η φασµα-
τική καταγραφή δέιχνει συνήθως έναν πλήρη 
φάκελο, και εάν η µέγιστη ταχύτητα υπερ-
βαίνει το 1,5m/sec, χρησιµοποιείται το CW 
Doppler. Το πρώτο ίχνος τοποθετείται στην 
µέγιστη πρώιµη ταχύτητα και η καµπύλη 
επιβράδυνσης της ταχύτητας ιχνηλατείται 
µέχρι τη βάση. Για τη µέτρηση της δια-
στολικής µέσης κλίσης πίεσης µεταξύ του 
αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας, 
ιχνηλατείται ολόκληρος ο φάκελος της 
διαστολικής ταχύτητας, συµπεριλαµβανο-
µένων των ταχυτήτων Ε και (αν υπάρχει) Α. 

Παρατεταµένο P½t (> 220 ms) δείχνει 
σοβαρή στένωση µιτροειδούς. 

Περιορισµοί: Εάν η κλίση δεν είναι γραµµική, 
ο χρόνος ηµίσειας πίεσης καθορίζεται από 
την κλίση µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Σε 
περίπτωση αρρυθµίας, χρησιµοποιείται η 
µέση τιµή πέντε τουλάχιστον µετρήσεων. 

Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος 

Ο πίδακας της ανεπάρκειας της αορτικής 
βαλβίδας φαίνεται σε µία από τις µέσες 
οισοφάγειες προβολές της βαλβίδας κατά το 

βραχύ ή τον µακρύ άξονα (ME AV SAX, ME 
AV LAX) µε έγχρωµο Doppler. Στη βαθιά 
διαγαστρική προβολή, η γραµµή του άξονα 
τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο παράλληλα 
στον πίδακα της ανεπάρκειας, και η ταχύτητα 
καταγράφεται µε CW Doppler. Αν κατά-
γράφεται πλήρης φάκελος µε µέγιστη ταχύτητα 
>4m/s, η µέθοδος του χρόνου ηµίσειας πίεσης 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της 
σοβαρότητας της αορτικής ανεπάρκειας. 

Ένας βραδύς χρόνος ηµίσειας πίεσης (>500 ms) 
δείχνει ήπια ανεπάρκεια, ενώ ένας ταχύς (<200 
ms) σοβαρή ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδος. 

 

Εγγύς επιφάνεια ίσων ταχυτήτων (PISA, 
Proximal Isovelocity Surface Area) 
Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην αρχή 
διατήρησης της ορµής, σύµφωνα µε την οποία: 
ροή = ταχύτητα × επιφάνεια. Καθώς η ροή 
πλησιάζει ένα στόµιο, σχηµατίζει συγκεντρικά 
τόξα ελαττούµενης επιφάνειας και αυξανόµενης 
ταχύτητας. Το έγχρωµο Doppler µπορεί να 
απεικονίσει αυτά τα τόξα. Η ροή που 
αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο τόξο (ροή PISA) 
ισούται µε την επιφάνεια του τόξου (2πr2, r: η 
ακτίνα του τόξου) × ταχύτητα της επιφάνειας 
του τόξου. Η λειτουργική επιφάνεια (EROA, 
effective regurgitant orifice area) του 
ανεπαρκούντος στοµίου της µιτρο-ειδικής 
βαλβίδας ισούται µε ροή PISA ÷ µέγιστη 
ταχύτητα του πίδακα της µιτροειδικής ανεπάρ-
κειας. Ο πίδακας αναγνωρίζεται µε έγχρωµο 
Doppler, η γραµµή του άξονα τοποθετείται όσο 
πιο παράλληλα γίνεται σε αυτόν, και η βάση 
της έγχρωµης κλίµακας Doppler µετατοπίζεται 
προς τα πάνω, έως ότου το άνω όριο είναι 
περίπου 40cm/s (εικόνα 10). Με τον τρόπο 
αυτό αυξάνεται το µέγεθος του εγγύτερου προς 
τη µιτροειδή βαλβίδα τόξου ίσων ταχυτήτων. 
Το M-mode ενεργοποιείται χρησιµοποιώντας 
την ίδια γραµµή για να εξακριβωθεί εάν το τόξο 
να είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια της 
συστολής. Χρησιµοποιώντας διαβήτη, µετρά-
ται η ακτίνα του τόξου (r, cm). EROA = [2πr2 × 
40 cm/s] ÷ µέγιστη ταχύτητα µιτροειδικής 
ανεπάρκειας (cm/s). 

 

© 2006 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
© 2006 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2006; 4: 1-14 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2006; 4: 1-14 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 13

Όγκος ανεπάρκειας και υπολογισµός 
κλάσµατος ανεπάρκειας 
Όταν υπάρχει ανεπάρκεια µιας βαλβίδας, η 
ροή µέσα από τη βαλβίδα είναι µεγαλύτερη 
από τη ροή στις άλλες, υγιείς βαλβίδες: στην 
ανεπάρκεια µιτροειδούς, περισσότερος όγκος 
περνά από την µιτροειδή κατά τη διαστολή 
από ότι εξέρχεται από την αορτική βαλβίδα 
κατά τη συστολή. Η διαφορά µεταξύ των δύο 
είναι ο όγκος ανεπάρκειας. Ο όγκος για 
καθεµιά από τις βαλβίδες υπολογίζεται µε 
Doppler (δες παραπάνω, υπολογισµός του 
όγκου παλµού). Το πηλίκο του ανεπαρ-
κούντος όγκου διά της ορθόδροµης ροής είναι 
το κλάσµα της ανεπάρκειας.  

 

Υπολογισµός των πιέσεων δεξιών κοιλο-
τήτων  
Όταν υπάρχει ανεπάρκεια τριγλώχινος, η 
εφαρµογή της εξίσωσης Bernoulli 4 × v2, 
όπου v η µέγιστη ταχύτητα δια της τριγλώ-

χινας κατά τη συστολή, δίνει µια καλή 

εκτίµηση του µέγιστου πρανούς πίεσης µεταξύ 
δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας. Η συστολική 
πίεση της δεξιάς κοιλίας µπορεί να υπολογιστεί 
προσθέτοντας την κατ’ εκτίµηση µέση πίεση 
του δεξιού κόλπου στην παραπάνω κλίση 
πίεσης. Σε απουσία στένωσης πνευ-µονικής 
βαλβίδας, η µέγιστη πίεση της δεξιάς κοιλίας 
ισούται µε τη συστολική πίεση της πνευµονικής 
αρτηρίας. Η ακρίβεια αυτών των υπολογισµών 
εξαρτάται από την ευκρίνεια του φακέλου 
ταχυτήτων της ανεπάρκεια τριγλώ-χινος. Η 
ανεπάρκεια της τριγλώχινας απεικονί-ζεται µε 
το CW Doppler χρησιµοποιώντας τη µέση 
οισοφάγεια προβολή 4 κοιλοτήτων (ME 4C) ή 
τη µέση οισοφάγεια προβολή των κοίλων 
φλεβών (ΜΕ bicaval) (εικόνα 11). Αν το σήµα 
είναι ατελές, θα συµβεί σηµαντική υποεκτίµηση 
της µέγιστης ταχύτητας της TR.  
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