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Abstract
Rezonanța magnetică cardiovasculară (CMR) prezintă un rol tot mai important în diagnosticul, evaluarea și
planificarea pre-procedurală pentru pacienții cu boli cardiace congenitale. Acest articol ofera ghiduri de
efectuare a CMR pentru copii și adulții cu boli cardiace congenitale. În prima parte sunt discutate pregătirea
pentru examinare și probleme de siguranța a examinării, a doua parte descrie tehnicile de bază utilizate în
examinare iar a treia parte oferă protocoale de examinare țintite pe patologii. Sunt subliniate diferențele
între practici și sunt furnizate recomandări de consens ale experților. Indicațiile și criteriile de utilizare
corespunzătoare pentru examinarea CMR nu sunt abordate în mod specific.
Cuvinte cheie: Rezonanță magnetică cardiovasculară, Boli cardiace congenitale, Defecte cardiace,
Protocoale de examinare, Rezonanță magnetică cardiacă

Introducere
Pe parcursul ultimelor două decade a existat o creștere
marcată în utilizarea rezonanței magnetice cardiace
(CMR) pentru evaluarea anatomică și funcțională a bolilor
cardiace congenitale(CHD) [1-6]. CMR este rareori utilizată
ca unica modalitate diagnostică. Mai degrabă ea este
complementară ecocardiografiei, oferind o alternativă
non-invazivă la angiografie, evită expunerea la radiații
ionizante produsă de computer tomografie și depășește
multe dintre limitările acestor modalități. Au fost deja
publicate recomandările experților pentru efectuarea
CMR la adulții cu CHD[7] și urmează să fie publicate cele
pentru copii cu CHD. Acest document se focusează pe
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efectuarea CMR în evaluarea copiilor și adulților cu CHD.
Prima parte discută pregătirea pentru examinare și
probleme legate de siguranta acesteia, a doua parte
descrie principalele tehnici sau moduri ale unei examinări
iar a treia ofera protocoale specifice, țintite pe patologii,
utilizând aceste tehnici. Scopul este de a oferi o resursă
educațională pentru cei care sunt implicați în efectuarea
CMR la acești pacienți și de a ajuta standardizarea
abordărilor acestora. Pe cât posibil încercăm să ne bazăm
recomandările pe dovezi publicate. Totuși, acolo unde
datele lipsesc, aceste recomandări reprezintă un consens
al experților.

Pregătirea și siguranța examinării
Când este posibil, părinților ar trebui să li se ofere o
descriere detaliată a examenului CMR care sa le permită
să discute cu copilul în mod corespunzător, adaptat
vârstei, pentru a spori probabilitatea unei examinări
corespunzătoare. Înainte de a aduce pacientul în camera
scannerului, medicul și operatorii ar trebui să revadă
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istoricul pacientului și utilizând formularul de screening
să identifice dispozitivele implantate care pot fi
periculoase în câmp magnetic sau pot produce artefacte.
Pentru pacienții care au suferit proceduri cardiace și
prezintă date incomplete sau neclare, se poate efectua o
radiografie toracică în scop de screening. O analiză
detaliată a siguranței CMR și a interacțiunilor cu
dispozitive medicale poate fi găsită în literatură[8-10].
După efectuarea screening-ului se vor monta
dispozitivele de monitorizare a funcțiilor vitale și a
protecției auditive (atât pentru pacienții conștienți cât și
pentru cei sedați). Copii mici disipă căldura corporală
mai repede decât adulți iar temperatura acestora
trebuie să fie monitorizată folosindu-se pături pentru a
minimiza pierderile de căldură. Pentru a obține date de
bună calitate într-o examinare cu sincronizare cardiacă
este necesar un semnal bun electrocardiografic (ECG).
Prezența unui semnal corespunzător va fi verificată atât
la începutul examinării când pacientul e în afara
scanerului, cât și după introducerea pacientului dar și pe
parcursul examinării. La pacienții cu dextrocardie
electrozii ECG vor trebui pozitionați în partea dreaptă.
Antena va fi aleasă astfel încât să maximizeze raportul
semnal:zgomot la nivelul regiunii de examinat. Întrucât
CHD deseori implică anomalii ale vaselor toracice, de
obicei antena va trebui să fie suficient de mare încât să
acopere întregul torace dar și abdomenul superior, nu
doar cordul. La pacienții mai mici se pot folosi antene
pediatrice toracice sau antene destinate pentru
examinări ale capului, umărului, sau genunchiului la
adulți. Utilizarea unei antene de dimensiuni
corespunzătoare și așezată într-o pozitie bună trebuie
confirmată la începutul examinării evaluând imaginile de
localizare.

Sedarea
Pacienții evaluați CMR trebuie să rămână nemișcați în
scanner pentru o perioda de până la 60 de minute
pentru a minimiza artefactele de mișcare pe parcursul
achiziției imaginilor, precum și pentru a permite
planificarea succesivă a secvențelor. Copii mici (în
general sub 6-8 ani) precum și adulții cu deficiențe de
dezvoltare intelectuală necesită sedare. În luarea unei
decizii cu privire la efectuarea unei examinări cu sedare
vor fi luați în calcul mai mulți factori: durata anticipată a
protocolului de scanare, gradul maturitate a dezvoltării,
experiența pacientului cu procedurile anterioare, opinia
părinților despre capacitatea copilului de a coopera pe
parcursul examinării, riscurile sedării și beneficiile aduse
de informațiile obținute.
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Strategiile de sedare și anestezie pe parcursul CMR
variază și depind de preferințele instituționale și de
resursele disponibile, cum ar fi existența de anesteziști
pediatri cu experiență în CHD. Sedarea sugarilor mai mici
de șase luni poate fi obținută permițându-le să adoarmă
natural dupa hrănire. [11,12]. Copilul este dezbrăcat, se
montează electrozi ECG și un senzor de saturație a
oxigenului, apoi este alimentat. De îndată ce copilul
începe să adoarmă, este înfășat sau înfășurat într-un
dispozitiv de imobilizare, se va asigura protecția
împotriva zgomotului și este plasat pe masa scanerului.
Cu această tehnică de "hrănire, înfășare și somn", pot fi
obținuți timpi de scanare de 30-60 de minute. Totuși
această abordare nu permite apnea pentru a reduce
artefactele de mișcare. Întrucât examinarea poate fi
compromise de trezirea prematură, protocolul de
examinare va trebui adaptat pentru a răspunde
întrebărilor clinice prioritare.
Alternativ, sedarea profundă poate fi realizată cu o
varietate de medicamente (de exemplu, pentobarbital,
propofol, fentanil, midazolam și agenți inhalatori). In
acest caz trebuie să se acorde o atenție deosebită
menținerii respirației spontane sub supravegherea unei
echipe experimentate de anestezie. Principalele
dezavantaje ale acestei abordări sunt căile respiratorii
neprotejate și dependența de efortul respirator spontan,
cu riscurile asociate de aspirație, obstrucție a căilor
respiratorii și hipoventilație. O mască laringieană poate
fi utilizată împreună cu sedarea profundă pentru a
reduce riscul de aspirație. Din punctul de vedere al
calității imaginii, artefactele date de mișcările
respiratorii pot reduce claritatea. Cu toate acestea,
imaginile obținute la pacienții sedați, cu respirație liberă
sunt deseori de calitate diagnostică, deoarece frecvența
respiratorie tinde să fie constantă și se pot utiliza tehnici
de compensare a mișcărilor respiratorii disponibile în
mod obișnuit.
Din cauza acestor preocupări privind siguranța și
problemele legate de calitatea imaginii, unele instituții
preferă să efectueze sedare utilizând anestezie generală
cu ventilație mecanică și intubație endotraheală.
Această abordare asigură în mod constant o sedare
adecvată, protejează căile respiratorii și oferă controlul
ventilației. Artefactele date de mișcările respiratorii pot
fi eliminat prin suspendarea ventilației pentru perioade
scurte (15-60 secunde) în combinație cu blocare
neuromusculară. Comparativ cu sedarea profundă,
anestezia generală tinde să necesite un personal mai
specializat și resurse de echipament mai mari (de
exemplu, un aparat de anestezie compatibil cu
rezonanță magnetică (MR)). Atât strategiile de sedare
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profundă, cât și cele de anestezie generală pentru CMR
s-au dovedit a avea un profil de siguranță bun în această
populație fragilă de pacienți [13-18]. Trebuie să existe un
echipament compatibil MR folosit pentru a monitoriza
ritmul cardiac, saturația oxigenului, tensiunea arterială,
dioxidul de carbon expirat și temperatura corpului. În
imediata vecinatate a locului de examinare trebuie s
existe un cart de resuscitare echipat corespunzător și un
plan de gestionare a situațiilor de urgență pentru mediul
MR ar trebui să fie disponibil. Pentru a maximiza
siguranța pacientului și calitatea examinării, este
recomandat ca furnizori diferiți de asistență medicală să
fie responsabili pentru supravegherea aspectelor
imagistice și a celor de sedare / anestezie ale studiului și
ambele să comunice strâns între ele.

fost raportate cazuri de NSF la prematuri sau nounăscuții la termen, în ciuda funcției renale imature și a
unei rate de filtrare glomerulară estimate care pot fi
<30ml/min/1,73 m2 [25]. În consecință, se recomandă
prudență și o evaluare atentă a beneficiilor și a riscului,
atunci când se administrează GBCA la nou-născuți și
sugari [22,23], dar exista o interdicției.

Substanțe de contrast pe bază de gadolinium
Substanțele de contrast intravenos pe bază de gadoliniu
(GBCA) sunt administrate de obicei la pacienți cu CHD de
toate vârstele pentru angiografie și pentru evaluarea
perfuziei și viabilității miocardice. Acești agenți sunt
adesea utilizați "off-label" la copii deoarece mai mulți
dintre aceștia nu sunt aprobați de către agențiile de
reglementare, cum ar fi Administrația SUA pentru
Alimente și Medicamente sau Agenția Europeană pentru
Medicamente, pentru pacienții de vârstă pediatrică.
Incidența evenimentelor adverse legate de GBCA atât la
adulți cât și la copii este foarte scăzută [14,19-21].
Marea majoritate a acestor reacții sunt ușoare și includ
senzație de rece, căldură sau durere la locul injectării;
greaţă; vărsături; cefalee; parestezii; ameţeală; și
mâncărime. Reacțiile anafilactoide severe care pun viața
in pericol sau reacții non-alergice anafilactice sunt
foarte rare (0,001% până la 0,01%) [22]. Nu există dovezi
care să indice nefrotoxicitatea la dozele aprobate.
Administrarea GBCA la pacienții cu insuficiență renală
acută sau boală renala cronică severă este asociată cu
dezvoltarea fibrozei sistemice nefrogenice (NSF), o
afecțiune rară și gravă care implică fibroza primară a
pielii și a țesutului subcutanat, dar care poate implica și
plămânii, esofagul, inima și mușchii scheletici. Pacienții
cu o rată de filtrare glomerulară estimată <30 ml / min /
1,73 m2 sunt considerați la cel mai înalt risc. Astfel, toți
pacienții care sunt candidați pentru administrarea GBCA
trebuie să fie examinați pentru disfuncție renală și, dacă
sunt identificați, trebuie consultate cele mai recente
ghiduri instituționale sau naționale privind utilizarea
GBCA [22,23]. Există doar un număr mic de cazuri
raportate de FSN la copii (mai puțin de 20 în 2010),
dintre care cel mai mic a fost în vârstă de 8 ani [24,25], și
toate au avut disfuncție renală semnificativă [22]. Nu au

Puterea câmpului magnetic
Majoritatea examinărilor CMR se efectuează pe
scannerele de 1,5 T sau 3 T. În general, 3 T oferă un
raport semnal-zgomot mai mare și, prin urmare, permite
o rezoluție spațială mai bună, ceea ce este în mod
special de dorit la pacienții mai tineri, mai mici. Acest
semnal mai puternic și timpul de relaxare longitudinal
mai lung (T1), la 3T, conduce de obicei la performanțe
clinice îmbunătățite ale angiografiei coronariene,
angiografiei cu contrast, marcării (taggin) miocardice și
secvențelor imagistice de perfuzie miocardică. Cu toate
acestea, imagistica MR la 3T are, în mod inerent, mai
multe artefacte rezonanță închisă (neomogenitate câmp
B0) și artefacte de umbrire dielectrice (neomogenitatea
câmpului B1). Acești factori se traduc în artefacte
semnificative de tip bandă întunecată (”dark band
artefacts”) și la pierderea contrastului tisular în
secvențele cu impulsuri de precesie liberă la starea de
echilibru (SSFP) precum și la pierderea semnalului pe
secvențele de tip echo spin care, pierderi imprevizibile
[26]. Strategiile de reducere a unora dintre aceste
artefacte sunt în curs de evaluare [27]. Este, de
asemenea, de remarcat faptul că dispozitivele metalice
implantate (de exemplu, firele sternale, stenturile,
ocluderii septali și bobinele de ocluzie vasculară) sunt
întâlnite frecvent la pacienții cu CHD menționați pentru
CMR [28]. Pierderile de semnal datorate device-urilor
produsă de efecte de tip T2 * sunt de obicei mai
pronunțată la intensități mai mari ale câmpului. Mai
mult, informațiile referitoare la compatibilitatea CMR
pentru dispozitive sunt mai frecvent disponibile la
campuri de 1,5 T decât pentru 3 T.

Tehnici CMR comune în CHD (module)
Această secțiune se concentrează numai pe tehnicile
CMR consacrate care sunt utilizate în mod obișnuit în
întreaga comunitate CMR și sunt disponibile la toți
producătorii de scanere. Autorii recunosc cu ușurință că
aplicațiile mai noi, cum ar fi măsurarea fluxului 3D
phase-contrast, imagistica în timp real și 3D, și agenții de
contrast din patul vascular pot fi utile atunci când se
efectuează CMR la pacienții cu CHD.
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Spin echo
Secvențele de impulsuri de echo-spin sunt utilizate în
mod tipic în CMR pentru a genera imagini în care
sângele care curge pare întunecat și țesuturile mai
staționare apar ca nuanțe variabile de gri sau alb (Figura
1). Cele mai comune variante ale acestei tehnici sunt fast
(turbo) spin echo (nume comerciale: TSE, Siemens, FSE,
General Electric, TSE, Philips) și single shot fast (turbo)
spin echo (nume comercial: HASTE, Siemens; , General
Electric, SSTSE, Philips). Ambele versiuni utilizează, de
obicei, ECG-triggering, pentru a compensa mișcarea
cardiacă și impulsuri de preparare pentru a suprima
semnalul din sânge și pentru a îmbunătăți contrastul
imaginii. Miscarea respiratorie poate fi rezolvata prin
apnee, obtinandu-se valori medii multiple de semnal, cu
utilizarea de trigger respirator sau cu sincronizare de tip
navigator-gating. Folosind umplerea spațiului k printr-o
transformare semi-Fourier, tehnica single-shot oferă
toate datele pentru a obține o imagine într-o singură
bătaie a inimii fiind astfel eficientă în timp. Tehnica fast
spin echo colectează date pentru o imagine în mai multe
cicluri cardiace și necesită astfel mai mult timp decât
tehnica single shot, dar produce imagini cu rezoluție mai
mare.
Spre deosebire de tehnicile cine gradient echo, imaginile
de tip spin echo sunt de obicei obținute în timpul unei
singure parți a ciclului cardiac și nu descrie mișcarea;
acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru a furniza
informații anatomice. Principalul lor avantaj față de
imagistica dinamică (cine) este că ele sunt mai puțin
susceptibile la artefacte cauzate de fluxul turbulent și
implanturile metalice, cum ar fi firele sternale, ocluderii
septali, stenturile și bobinele de ocluzie vasculară (Figura
2). În plus, poate fi obținută o grosime mai redusă a
secțiunii (≈ 2 mm), ceea ce poate fi util în special la
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pacienții mai mici. Secvențele de tip fast spin echo pot fi
modificate pentru a schimba contrastul imaginii (de
exemplu, ponderarea T1 și T2 și supresia grăsimii),
ajutând la caracterizarea compoziției țesuturilor.

Figura 1 Spin echo și gradient echo cine. Pacient de 63 de ani care a
beneficiat de corecția chirurgicală a coarctației de aortă. Imaginile
sunt orientate paralel cu axul lung al arcului aortic obținute în
diastolă. A. Secvență fast spin echo cu trigger ECG, obținută cu un cu
un impuls de preparare cu dublă inversie pentru supresia semnalului
din sângele care curge. De notat că semnalul rezultat al sângelui este
întunecat (negru). B. Secvența cine de tip steady state free precesion
cu sincronizare ECG. De notat ca semnalul sangelui este alb

Pentru pacienții mai mici, operatorul ar trebui să
utilizeze o dimensiune mai mică a voxelului (ajustând
atât rezoluția în plan, cât și grosimea secțiunii) pentru a
asigura o rezoluție spațială adecvată (Tabelul 1). Dacă
este nevoie, reducerea raportului semnal-zgomot care
rezultă poate fi compensată prin utilizarea mai multor
medii ale semnalului (NEX). Achiziția datelor ar trebui să
fie fixată pentru porțiunea din ciclul cardiac în care inima
are cea mai mică mișcare (adică perioada de repaus)
pentru a minimiza neclaritatea. La frecvențe cardiace
mai mici, perioada de repaus este adesea la jumătatea

Figura 2 Artefact determinat de un coil din oțel inoxidabil. Pacient de 17 ani cu dextrocardie, ventricul drept de dublă cale de ieșire și stenoză
pulmonară care a suferit o operație Rastelli și o implantare percutană a unui coil metalic pentru a închide o vena cavă superioară superioară stânga
care se drena în atriul stâng. Secvență steady state free precession cu sincronizare ECG achizitionată într-un plan coronal (A) și în plan axial (B), care
demonstrează lipsa de semnal în jumatatea superioara a toracelui (săgeată), produsă de coil. Zona de pierdere a semnalului este de câteva ori mai
mare decât bobina coil-ul și maschează o porțiune din artera pulmonară stângă. (C) prezintă o cu achiziție cu sincronizare ECG de tip fast spin echo
cu un impuls de preparare cu dublă inversiune obținută în diastola cu o dispoziție similară ca în (B) Cu această secvență, extensia artefactului este
redusă, iar artera pulmonară stângă este mai clar vizualizată.
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Tabel 1 Fast (turbo) spin echo
Sugar/Copil mic
In-plane resolution (mm)
Grosime slice (mm)
Echo train length
Image acquisition timing

Copil mare/adult

1.0-2.0

1.5-2.5

2-3

4-6

12-24

16-32

3-4 R-R

1-2 R-R

Respiratory compensation

Free-breathing

Breath-holding

Breath-holding

Number of signal averages

3

1-2

1

Trigger delay

Diastola sau sistola

diastolei; în timp ce la frecvențe mai mari cardiace (> 90100 bpm) poate fi telesistolică. Secvențele de tip fast
spin echo, concepute pentru frecvențele cardiace
observate la adulți, obișnuiesc să obțină date la fiecare
bătaie de inimă sau la fiecare a doua și astfel timpul de
repetare (TR) este egal cu 1 sau 2 intervale R-R. La
frecvențe mai mari ale inimii, intervalul R-R devine mai
scurt și timpul dintre achiziția datelor scade, rezultând
mai puțin timp pentru recuperarea longitudinală a
semnalului și, prin urmare, o calitate mai scăzută a
imaginii. Pentru frecvențe mai mari de 100 bpm, poate fi
utilă compensarea acestui efect prin obținerea datelor la
fiecare a treia sau a patra bătaie. Frecvențe cardiace mai
mari sunt, de asemenea, însoțite de mișcări cardiace mai
rapide. Cu secvențe fast spin echo, numărul de ecouri în
timpul achiziției (lungimea trenului de ecou) poate fi
micșorat pentru a reduce durata de achiziție a imaginii și
a evidenția mai bine structurile care se mișcă rapid. La
unele implementări ale imagisticii spin echo pulsul de
pregătire a supresiei sângelui poate deveni ineficient la
frecvențe mai rapide ale inimii, iar sângele va apărea mai
luminos. În final, impulsul de preparare a supresiei
sângelui nu va fi eficient după administrarea GBCA;
astfel, în majoritatea protocoalelor care evaluează
anatomia, secvențe de ecou de spin trebuie efectuate
înainte de administrarea substanței de contrast.

Diastola

Gradient echo cine
Secvențele de tip puls gradient echo cine generează
imagini în care sângele curge apare luminos alb(Figura
1). Prin utilizarea sincronizăriiECG, se produc mai multe
imagini, în întreag ciclul cardiac, care pot fi afișate în
format loop cine (continuu) pentru a vizualiza mișcarea,
unul dintre principalele avantaje față de secvențele spin
echo. Artefactele datorate mișcării respiratorii pot fi
minimizate prin utilizarea apneii (preferată atunci când
este posibil) sau prin folosirea 2-4 medii de semnal NEX
cu pacientul respirand liber. În practica clinică, această
secvență de imagini este adesea prescrisă peste
anatomia de interes pentru a obține un teanc de secțiuni
transversale care pot fi afișate într-un format multilocațional, multifazic.
Imagistica cine gradient echo poate fi efectuată folosind
o secvență standard de impuls spoiled gradient echo
gradient sau secvențele SSFP dezvoltate ulterior (nume
comerciale: TrueFISP, Siemens, FIESTA, General Electric,
balanced-FFE, Philips). Imagistica SSFP este mai rapidă și
oferă un contrast superior între sânge și miocard în
comparație cu imagistica echo gradient standard și este,
prin urmare, mai frecvent utilizată. Secvența SSFP este
de asemenea relativ mai puțin sensibilă la tulburările de
flux cauzate de jeturile stenotice sau regurgitante. Cu
toate acestea, este mai predispusă și la artefacte date de

Tabel 2 Cine steady-state free precession
Sugar/Copil mic
In-plane resolution (mm)

1.2-2.0

Grosime slice (mm)

5-8

0-2

Respiratory compensation

Free-breathing

Number of signal averages

3

ECG Gating

1.5-2.5

4-6

Inter slice gap (mm)

Reconstructed phases per R-R interval

Copil mare/adult

0-4
Breath-holding
1
20-30
Retrospectiv

Breath-holding
1
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inomogenități în câmpul magnetic (B0) cauzate de
shimming suboptimal sau de dispozitivele feromagnetice
implantate. Astfel, secvențele gradient echo standard
pot fi preferate pentru vizualizarea jeturilor de curgere
sau a imaginii în apropierea dispozitivelor implantate,
cum ar fi stenturile și valvele mecanice.

Angiografia prin rezonanță
substanță de contrast

magnetică

cu

Angiografia prin rezonanță magnetică (MRA), utilizând
un GBCA administrat intravenos, poate produce un set
de date tridimensionale (3D) de înaltă rezoluție și
contrast a întregii vasculaturi a toracelui într-un timp de
scanare scurt, de obicei mai puțin de 30 de secunde
(Figura 3). Deoarece CHD sunt frecvent asociat cu
anomalii vasculare toracice, această tehnică este adesea
folosită în protocoalele CMR pre și postoperatorii. Au
fost publicate studii care demonstrează utilitatea și
acuratețea MRA la pacienții cu CHD pentru examinarea
aortei și a ramurilor sale, arterelor pulmonare, venelor
pulmonare, venelor sistemice, colateralelor
aortopulmonare și venovenoase, șunturilor arteriale
sistemice-pulmonare, conduitelor și grefelor vasculare
[29-34]. Datele 3D generate de MRA sunt potrivite
pentru afișajele de postprocesare cu randare volumică
care pot îmbunătăți înțelegerea relațiilor spațiale
complexe și sunt mai ușor de înțeles pentru specialiștii
non-CMR (Figura 3). Cu toate acestea, este esențial ca
datele sursă să fie examinate cu atenție de medicul
raportor examinator, deoarece informațiile anatomice
pot fi omise sau distorsionate de algoritmul de realizare
a volumului.
Atunci când este posibil, MRA ar trebui să fie efectuată
în apnee pentru a minimiza artefactele date de mișcarea
respiratorie [35]. La pacienții mai mici, trebuie să se
asigure că rezoluția spațială, atât în plan, cât și în
grosimea partiției, este suficientă. De obicei este
utilizata o doză de substanță de contrast de 0,1-0,2mmol
/kg. Delay-ul dintre începerea injectării contrastului și
obținerea datelor va influența ce structuri vasculare vor
fi vizualizate.
Acest interval poate fi determinat printr-o metodă

Figura 3 Angiografie RMN cu contrast. Un pacient de 9
ani cu retur venos pulmonar partial aberant al venei
pulmonare stangi superioare (săgeata) în vena
innominată stangă. Angiografia RMN cu imagini în plan
coronal, de tip MIP (maximum intensity projection)(A) și volume rendering (B).
Când sunt examinate structuri mici la pacienții mai
tineri, rezoluția spațială ar trebui să fie crescută în mod
corespunzător (Tabelul 2). Modificările necesare pentru
a realiza acest lucru (de exemplu, mărime matrice,
câmpul de vizualizare FOV mai mic, grosime mai mică a
secțiunii) vor prelungi timpul de ecou (TE). Odată ce TE
devine> 2 ms și TR> 4 ms, calitatea imaginii SSFP adesea
se deteriorează. Se poate mări dimensiunea matricei
numai în direcția de codare a fazei pentru a îmbunătăți
rezoluția fără a prelungi TE, dar acest lucru se face în
detrimentul creșterii timpului de achiziție. Astfel, trebuie
Tablel 3 Secvențe 3D cu sincronizare respiratorie si eCG (navigator)

Sugar/copil mic
3

Isotropic resolution (mm )
Navigator window (mm)
Image acquisition duration (ms)
Trigger delay

1.2-1.5

1.3-2.0

3

5

40-60

80-150

Telesistolic sau medio-diastolic

realizat un echilibru atent între rezoluția spațială, timpul
de achiziție și calitatea imaginii. În mod alternativ, unele
centre preferă să obțină secvențe gradient echo
standard dar cu rezoluție mare, fără apnee și cu medii
multiple de semnal NEX multiplu.

Copil mare/adult

Medio-diastolic

fluoroscopică MR care permite vizualizarea în timp real a
sosirii bolusului de contrast în regiunea vizată, printr-o
testare prealabilă cu o cantitate mai mică de contrast
sau prin detectarea automată a bolusului. Deoarece
efectul agentului de contrast persistă chiar și în timpul
recirculației, două sau trei achiziții secvențiale de date
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MRA sunt utile pentru a asigura vizualizarea tuturor
vaselor. Mai recent, tehnicile de accelerare a imaginii au
fost aplicate pentru a scurta timpul de achiziție la 2-5
secunde, permițând astfel achiziționarea mai multor
seturi de volume 3D, pe măsură ce agentul de contrast
trece prin circulație producând un MRA [36-39] dinamic
în timp ("time resolved"). Adesea este utilizata o doză
mai mică de contrast (0,05-0,1 mmol / kg). Această
abordare are mai multe potențiale avantaje: 1)
observarea pasajului contrastului poate avea avantaje
diagnostice; 2) timpii de achiziție sunt mai puțin critici,
deoarece se obțin mai multe seturi volumice, pe măsură
ce contrastul trece prin circulație și 3) tehnica are mai
puțină sensibilitate la artefactatele determinate de
mișcările respiratorii. Principalul dezavantaj al acestei
tehnici este că scăderea timpului de achiziție este de
obicei realizată prin scăderea rezoluției spațiale care
poate afecta acuratețea diagnosticului, în special la
pacienții mai mici. În plus, sub-eșantionarea
(undersampling-ul) spațiului k utilizat pentru a accelera
achiziția poate duce la artefactarea imaginilor.
Atât tehnicile MRA cu contrast standard, cât și cele
dinamice în timp, nu utilizează sincronizare ECG; prin
urmare, mișcarile din ciclul cardiac determină
estomparea, în special a rădăcinii aortice, a arterelor
coronare și a structurilor intracardiace. Un alt dezavantaj
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este că utilizarea GBCA presupune un anumit risc de
reacții adverse (vezi mai sus).

Secvențe 3D SSFP cu sincronizare respiratorie
(navigator) și ECG
În implementarea sa tipică, tehnica 3D SSFP cu gatingECG și navigator-gating respirator oferă un set de date
anatomice 3D cu un voxel izotrop de aproximativ 1,22,0 mm fără utilizarea unui agent de contrast (tabelul 3).
Utilitatea și validarea acestei tehnici au fost raportate la
pacienții cu CHD [40-42]. Utilizând triggerul ECG,
achizitia de date este limitată la una sau două regiuni ale
ciclului cardiac, reducând astfel voalarea dată de
mișcarea cardiacă. Anatomia intracardiacă și arterele
coronare pot fi astfel vizualizate mai clar decât utilizând
MRA. Secvența 3D SSFP se realizează in respirație liberă.
Miscarile respiratorii sunt compensate prin achiziția
datelor în expir, cu gating respirator, utilizând un fascicul
navigator care urmărește diafragmul. Această abordare
permite îmbunătățirea rezoluției spațiale, inclusiv a
dimensiunii voxelilor izotropi, deoarece timpul de
scanare nu este limitat la durata unei singure apnei.
Proprietatea izotropică a datelor anatomice permite
reformatarea arbitrară în orice plan de imagistic dorit în
timpul elaborarii raportului, fără pierderea rezoluției
(Figura 4).

Figura 4 3D steady-state free precession. Un pacient cu transpoziție de vase mari care a suferit o operație
Senning. S-a utilizat o secvență 3D SSFP cu sincronizare ECG si respiratorie pentru a genera un volum 3D cu
rezolutie izotropica de 1.5 mm in medio-diastolă. Eficiența navigatorului a fost 45% iar timpul de examinare
de 6 minute. Reconstrucțiile multiplanare ale acestui volum permit o evaluare complexă a morfologiei
cardiace și a marilor vase, inclusiv a procedurii operatorii (A, B și C).
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Perioada de repaus cardiac este aleasă prin examinarea
unei secvente cine de înaltă rezoluție temporală a inimii
(≥50 imagini pe ciclu cardiac), de obicei o secțiune în 4
camere și identificarea adecvată a declanșării triggerului și a duratei achiziției. Pacienții tineri vor avea, de
obicei, frecvențe cardiace mai rapide și, prin urmare,
necesită o durată de achiziție mai scurtă. Mai mult, la
frecvențe cardiace mari (> 90-100 bpm) perioada optimă
repaus poate fi în telesistă. Dacă un pacient are
dificultăți în a sta nemișcat în timpul scanării și obiectivul
principal al diagnosticului este de a vizualiza arterele
coronare proximale (de exemplu, suspiciune de origine
anormală a unei artere coronare), poate fi utilă

Figura 5 Angiografie RM coronariană. Pacient cu
origine aberantă a arterei coronare drepte din sinusul
Valsalva aortic stâng. Coronarografia a fost efectuată
utilizând secvențe 3D SSFP cu sincronizare ECG si
respiratorie în perioada de repaus diastolic a ciclului
cardiac. Reconstrucțiile multiplanare în axul scurt la
nivelul rădăcinii aortei au produs această imagine
Secvența 3D SSFP are patru dezavantaje principale. În
primul rând, timpul de achiziție este relativ lung, de
obicei aproximativ 7-10 minute, timp în care pacientul
trebuie să fie absolut nemișcat. Copiii mai mici pot avea
dificultăți la acest nivel de cooperare. În al doilea rând,
secvența este foarte susceptibilă la artefacte cauzate de
fluxul turbulent și neomogenitatea câmpului magnetic,
cum ar fi cea cauzată de prezența stenturilor sau a altor
implanturi feromagnetice.
Prin urmare, stenozele sau regurgitarile vasculare și
structurile din jurul stenturilor pot fi uneori interpretate
greșit. În al treilea rând, datele sunt limitate la una sau
două părți ale ciclului cardiac, ceea ce nu permite
evaluarea mișcării cardiace și vasculare. În cele din
urmă, la fel ca și în cazul altor tehnici cu sincronizare
ECG, calitatea imaginii va suferi atunci când pacientul
are un ritm cardiac neregulat. În astfel de cazuri,
generarea de serii de imagini subțiri de tip localizator
SSFP în planurile cardinale în timpul unei apnei sau în
respirație liberă cu 2-3 NEX poate fi o alternativă utilă.
O versiune a 3D SSFP este, în general, tehnica de elecție
pentru evaluarea arterelor coronare la pacienții cu CHD
(Figura 5) [43-46]. În acest scop, în special, achiziția de
date trebuie să se limiteze la perioada de repaos a
ciclului cardiac (cu cea mai mică mișcare) pentru a
minimiza estomparea acestor structuri mici și cu mișcare
rapidă.

Figura 6 Secțiuni ventriculare. Diagrama ilustrează o
abordare a planificării secțiunilor ventriculare standard
(coloana din dreapta), bazată pe utilizarea secțiunilor
în alte două planuri(coloanele din stânga și din mijloc).
Rețineți că pentru secțiunile 4C, LV 2C și LV 3C, planul
imagistic este poziționat cu atenție pentru a trece prin
vârful LV și intersectează planul valvei mitrale. LV,
ventriculul stâng; RV, ventricul drept; RVOT, tractul de
ejecție ventricular drept; SA, ax scurtă; 2C, cu 2
camere; 3C, 3- camere; 4C, 4 camere.
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scurtarea duratei de scanare prin folosirea unui câmp de
scanare mai mic, țintit la nivelul rădăcinii aortei, și nu
unul ce acoperă întregul cord.

Ventriculografia
Ventriculografia CMR generează imagini dinamice ale
ventriculilor care permit calcularea volumului
ventricular, a masei și a fracției de ejecție, precum și
evaluarea mișcării regionale a pereților. Este o aplicație
specializată a secvențelor de gradient eco descrise mai
sus. CMR este considerat pe scară largă standardul clinic
de referință pentru ventriculografie. Este deosebit de
util în situațiile în care ecocardiografia are limitări
semnificative, cum ar fi la pacienții cu fereastră acustică
slabă și în evaluarea ventriculului drept sau a
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ventriculului unic. Este o componentă esențială a
evaluării funcționale CMR la pacienții cu CHD.
Pe lângă punctele tehnice menționate în secțiunea
destinata imagisticii gradient eco, este importantă
utilizarea retrospectivă, mai degrabă decât prospectivă,
a sincronizării ECG, astfel încât să se evalueze întreaga
diastolă a ciclului cardiac. Atunci când este posibil, se
recomandă examinarea în apnee, de preferință în expir,
deoarece poziția diafragmului tinde să fie mai constantă
de la o respirație la alta [47,48]. Achizițiile paralele sau
tehnicile parțiale Fourier pot fi utilizate pentru a reduce
durata apneii, dar în detrimentul calității imaginii (de
exemplu, un raport semnal-zgomot mai mic). Alternativ
poate fi efectuată o examinare cu pacientul respirând

Figura 7 Planificarea ventriculografiei. O serie axială de imagini cine pentru ventriculografie este planificată ajustând
poziția slice-urilor atât pe secțiunile în plan coronal cât și sagital (rândul de sus). O serie de secțiuni cine în ax scurt
pentru ventriculografie este planificată ajustând poziția slice-urilor pe secțiunile tetracamerale (4C) și bicamerale (2C)
în diastolă (rândul de jos). Notați că atât seriile axiale cât și cele în ax scurt sunt planificate astfel încât să asigure
acoperirea completă a ambilor ventriculi. În acest exemplu în ax scurt secțiunile sunt orientate perpendicular pe
septul ventricular în secțiunea 4C și se are grijă să fie acoperită inclusiv porțiunea anterioară a ventriculului drept
dilatat care se extinde deasupra planului valvei tricuspide. O metodă alternativă de planificare a secțiunilor în ax scurt
este de a orienta secțiunile paralel cu planul valvei atrioventriculare pe secțiunea 4C (nu este prezentată)
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liber, acesta fiind instruit să respire regulat si superficial ,
cu NEX multiplu (2-4). O atenție adecvată în alegerea
unei rezoluții temporale corecte este esențială pentru a
descrie în mod adecvat mișcarea cardiacă și pentru a
capta faza telesistolică a ciclului cardiac. Secvențele cine
CMR utilizează adesea partajarea de vizualizare (numită
și partajarea ecoului) pentru a mări rezoluția temporală
aparentă prin undersampling-ul datelor din k-space
pentru anumite cadre și utilizarea datelor din cadre
adiacente pentru a umple datele lipsă [49]. Deși aceste
cadre interpolate produc o mișcare cardiacă clară,
acestea nu măresc rezoluția temporală reală a secvenței,
care poate fi calculată ca produs al TR și liniilor pe
segment (numite și views per segment sau factor turbo
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field echo (TFE)). Se recomandă obținerea a cel puțin 15
imagini ne-interpolate în timpul ciclului cardiac (interval
R-R / ( TR•linii pe segment) ≥ 15). La frecvențe cardiace
mai mari, observate în mod obișnuit la copiii mici, acest
lucru va necesita scăderea numărului de linii pe segment
pentru a menține o rezoluție temporală adecvată.
Planurile de examinare pentru ventriculografie trebuie
planificate cu atenție și trebuie să includă următoarele
(Figura 6): 1) Secțiune în 4 camere (ax lung orizontal) 2)
Secțiune în 2 camere (VS ax lung vertical); 3) Secțiune
tricamerală ventriculară stângă, incluzând inflow-ul
mitral si tractul de ejecție ventricular stâng; (4) Secțiune
tricamerală ventriculară dreaptă, incluzând inflow-ul
tricuspidian și tractul de ejecție ventricular drept și 5)

Figura 8 Trasarea contururilor ventriculare. Diagrama demonstrează trasarea contururilor encdocardice
ventriculare stângi și drepte în telediastolă. Imaginile pot fi achizitionate într-un plan de ax scurt
ventricular (A și B) sau în plan axial (C și D). Există diferențe de abordare cu privire la includerea
mușchilor papilari și a trabeculațiilor ventriculare drepte, fie excluzandu-le (A și C) fie incluzându-le (B și
D) în patul vascular.
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secțiuni contigue care cuprinde complet ambii ventriculi
( Figura 7).
Datele din seria de secțiuni ventriculare sunt utilizate
pentru a calcula volumul ventricular tele-diastolic,
volumul tele-sistolic, volumul bătaie, fracția de ejecție și
masa miocardică folosind metoda sumării discurilor.
Dacă ne așteptăm ca pacientul să aibă o toleranță
limitată pentru examinare, prioritar trebuie să se
efectueze achiziția seriei ventriculare.
Există variații de practică în ceea ce privește orientarea
seriei ventriculare. Unele centre preferă să o prescrie în
planul axului scurt ventricular, paralel cu planul valvei
atrioventriculare sau perpendicular pe septul ventricular
(utilizând ca axe de referință secțiunile în ax lung), iar
altele preferă să prescrie un plan axial (Figura7) [50-55].
Mai mult, sunt centre care fac achiziții în ambele planuriax scurt și axial sau două seturi de achiziții în axul scurt unul orientat paralel cu planul valvei mitrale și unul
orientat paralel cu planul valvei tricuspide, deoarece
acestea pot fi decalate, in mod particular când există
dilatare ventriculară dreaptă. Principalele avantaje ale
achiziției in plan axial comparativ cu cel in axul scurt
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includ 1) planificarea simplă în special la pacienții cu
morfologie ventriculară complexă, 2) identificarea mai
ușoară a limitei atrioventriculare în timpul postprocesării și 3) acoperirea anatomică mai bună a
structurilor non-ventriculare (de exemplu, atriile).
Printre dezavantajele sale sunt 1) dificultatea de a
evalua mișcarea parietală segmentară a ventriculului
stâng folosind ghidurile existente și 2) o evaluare
limitată a masei ventriculare deoarece marginile
epicardice și endocardice ale peretelui diafragmatic
cardiac nu sunt clar definite. Indiferent de abordare,
este esențial ca întregul ventricul să fie inclus în seria de
imagini. Pentru orientarea în ax scurt, utilizarea
secțiunilor tetracamerale poate arăta necesitatea
extinderii seriei deasupra planului valvei tricuspide la
pacienții cu ventricul drept dilatat (Figura 7).
Seria de imagini ventriculare este de obicei analizată
prin definirea contururilor endocardice și epicardiace cu
ajutorul aplicațiilor software (Figura 8). Examinarea
sincronă a imaginilor obținute în ax scurt cu cele
obținute în ax lung și analiza cineticii parietale în
secvențele cine vor facilita determinarea precisă a
planului valvelor atrioventriculare și semilunare [56,57].

Figura 9 Efectul aliasingului asupra măsurătorilor fluxului cu contrast de fază CMR (PC CMR). Pacient în
vârstă de șaisprezece ani cu Tetralogie Fallot corectată chirurgical și stenoză ușoară a valvei pulmonare. PC
CMR a fost efectuată în trunchiul arterei pulmonare, cu intervalul de viteză (VENC) setat incorect la 200cm/
sec (rândul de sus) și apoi cu VENC setat corect la 300cm/sec (rândul de jos). Sunt afișate Imaginile de
magnitudine (A, D) și de fază (B, E) în sistolă, și curbele de curgere (C, F) rezultate din analiza regiunii de
interes (contur galben). Deoarece viteza de vârf este de 260 cm/sec, aliasingul (B) și subestimarea debitului
(C) sunt observate la un VENC de 200 cm/sec, dar nu la unul de 300 cm/sec (E și F).
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Tabelul 4 Secvențe PC CMR pentru determinări cantitative ale fluxului
Sugar/copil mic
In-plane resolution (mm)
Slice thickness (mm)
Number of signal averages
Reconstructed phases per R-R interval
Velocity encoding (cm/s)
Cardiac/respiratory motion

În absența hipertrofiei ventriculare drepte, limita
epicardică a pereților subțiri ai ventriculului drept, poate
fi dificil de detectat. Atunci când ventriculul stâng se află
în poziția sa sistemică normală, masa septului
ventricular este considerată ca parte a masei
ventriculare stângi totale. Când ventriculul drept se află
în poziția sistemică, nu există un consens cu privire la
care ventricul ar trebui alocată masa septală. La pacienții
cu tulburare de conducere ventriculară, relativ frecvent
intîlnită la pecienții cu CHD, telesistola și telediastola
(adică momentul în ciclul cardiac) pot fi diferite pentru
ventriculul drept și stâng și ar trebui selectate
independent pentru a obține respectiv volumele minime
și maxime. Există variații de practică în ceea ce privește
includerea mușchilor papilari și a trabeculelor
ventriculului drept cu scopul de a le exclude din patul
vascular și de a le cuantifica în masa ventriculară (Figura
8) [58-61]. Conturând aceste structuri se va obține o
scădere a volumelor ventriculare, cu o schimbare mică în
volumul bataie, dar o fracție de ejecție mai mare. Deși
teoretic mai precis, această abordare este consumatoare
de timp în absența unui sistem automat fiabil și poate
reduce reproductibilitatea măsurătorii.
Valori normale privind parametrii ventriculari
determinați prin CMR sunt disponibile atât pentru adulți,
cât și pentru copiii mai mari [50,52,53,62,63]; există încă
o nevoie de date robuste la pacienții cu vârsta mai mică
de 8 ani. Având în vedere variațiile de practică în
metodele de achiziție și analiză a datelor
ventriculografice menționate mai sus, se recomandă ca
abordarea centrului față de aceste aspecte să
corespundă cu cea utilizată în setul de valori normale
selectate drept valori de referință ale centrului. Deși
indexarea volumelor ventriculare la suprafața corporală
este o practică obișnuită, aceasta nu reflectă pe deplin
modificările dimensiunii corpului de la naștere până la
maturitate, deoarece volumele nu variază liniar cu
suprafața corporală [52,64,65]. Astfel, un volum indexat
(de exemplu, volumul end-diastolic de 80 ml / m2) poate

Copil mare/adult

1.0-1.3

1.3-2.0

5

6-8
3
25-30
Artery 200, vein 100, atrioventricular-valve inflow 150
Retrospective ECG-gating with free-breathing

fi normal pentru un adult, dar peste normal pentru un
copil.
Unul dintre punctele forte ale ventriculografiei CMR este
că studiile au demonstrat o reproductibilitate foarte
bună la copii și adulți cu CHD [58,66-69]. Pentru a atinge
acest nivel de calitate și fiabilitate, centrele ar trebui să
mențină o abordare riguroasă și coerentă a examinărilor
și procesării imaginilor. În plus, pentru a optimiza
reproductibilitatea interstudii la pacienții urmăriți
longitudinal, conturarea marginilor ventriculare în
software-ul de analiză ar trebui salvate astfel încât să
poată fi comparate una cu cealaltă cu cele din studiile
ulterioare.

Viteza sângelui și măsurarile de flux
Secvențele cine CMR cu codare a velocității în contrast
de fază (PC) reprezintă principala tehnică utilizată pentru
a măsura viteza si volumul fluxului de sange. O descriere
detaliată poate fi găsită în altă parte [70-73]. Pe scurt,
PC CMR se bazează pe principiul că semnalul nucleelor
de hidrogen (cum ar fi cele din sânge) care curg prin
gradiente de câmp magnetic special proiectate
acumulează o schimbare de fază predictibilă și
măsurabilă proporțională cu viteza sa. O puls secvență
PC CMR produce două seturi de imagini cine: imagini de
magnitudine care furnizează informații anatomice și
imagini de fază în care sunt codificate informațiile de
viteza. Pe imaginile de fază, amplitudinea
(luminozitatea) semnalului fiecărui voxel este
proporțională cu viteza medie a fluxului în interiorul
acelui voxel. Viteza maximă într-o singură direcție este
afișată ca fiind cel mai strălucitor alb, viteza maximă în
direcția opusă ca cel mai întunecat negru și viteza zero
ca mediu-gri. Folosind software specializat, se definesc
regiuni de interes în jurul unui vas, iar debitul se
calculează automat din produsul vitezei medii și al ariei
secțiunii transversale.
Măsurarea fluxurilor sanguine reprezintă un element
important al examinării CMR a pacienților cu CHD și au o
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varietate de aplicații. Exemplele includ măsurarea
debitului cardiac [74,75], raportul flux pulmonar- flux
sistemic (Qp / Qs) [76-81], perfuzie pulmonară
diferențială [82-85], regurgitarea valvulară [55,86-94],
evaluarea fluxul colateral aortopulmonar [95-97] și
gradientul de presiune [98-101].
Pentru măsurătorile de flux a PC CMR, se preferă
utilizarea gating-ul ECG retrospectiv, mai degrabă decât
prospectiv, astfel încât să se evalueze întreaga parte
diastolică a ciclului cardiac (Tabelul 4). Calitatea
sincronizării ECG trebuie monitorizată cu atenție, în
special în timpul achizițiilor care durează câteva minute.
Dacă ritmul cardiac se modifică semnificativ sau există
triggeri invalizi frecvenți, secvența trebuie oprită și
repetată. Măsurătorile pot fi efectuate fie in respirație
liberă și NEX multipli (2-4) sau, prin scurtarea timpului
de scanare, într-o singură apnee. Timpul redus de
scanare este de obicei obținut prin reducerea rezoluției
temporale și spațiale, precum și prin comutarea mai
rapidă a gradientului - toate acestea putând crește
erorile de măsurare. În plus, pot apărea modificări
fiziologice date de apnee, care modifică măsurătorile
[102-104] și pot impieta interpretarea clinică. Din aceste
motive, autorii recomandă achiziții cu respirație liberă.
Timpul de scanare al acestor măsurători poate fi redus
prin utilizarea tehnicilor de achiziții paralele
[80,105,106].
Măsurătorile precise ale PC CMR necesită o rezoluție
spațială suficientă pentru a evita efectele semnificative
de volum parțial. Mai exact, ar trebui să existe mai mult
de 3 pixeli în diametru sau mai mult de 8 pixeli în
secțiunea transversală a vasului sau valvă cardiacă de
interes [107, 108]. Prescrierea unei rezoluții temporale
adecvate este, de asemenea, esențială, deoarece subsampling-ul va netezi o curbă de flux pulsatilă și va cauza
inexactități. Pentru PC CMR, rezoluția temporală reală
(spre deosebire de rezoluția temporală interpolată) este
egală cu 2 • TR • linii pe segment (liniile pe segment sunt
de asemenea numite views per segment sau factor TFE).
Se recomandă să fie obținute cel puțin 20 de imagini
neinterpolate pe parcursul ciclului cardiac (interval R-R /
(2 • TR • linii pe segment) ≥ 20). La frecvențe cardiace
mai mari, observate în mod obișnuit la copiii mai mici,
acest lucru va necesita scăderea numărului de linii pe
segment pentru a menține o rezoluție temporală
adecvată. În cele din urmă, pentru măsurătorile PC CMR,
operatorul trebuie să stabilească intervalul de viteză
(VENC) înainte de a achiziționa secvența; vitezele care
depășesc acest interval vor determina aliasing și vor fi
false (Figura 9). Se recomandă ca VENC să fie setat la
aproximativ 25% peste viteza maximă așteptată, astfel
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încât să se optimizeze intervalul dinamic. Atunci când
viteza sângelui este crescută, cum ar fi în cazul
stenozelor valvulare sau vasculare, alegerea valorii VENC
poate fi ghidată de informații de la o ecocardiografie
recentă. În cazul în care apare aliasing, măsurarea
trebuie repetată folosind o viteză mai mare sau datele
pot fi redimensionate, cu utilizarea precaută a softwareului de postprocesare.
Poziționarea atentă a planului de evaluare PC CMR este
esențială pentru măsurarea precisă a vitezei și debitului.
Planul trebuie să fie strict perpendicular pe orientarea
vasului sângelui sau a valvei folosind două planuri
ortogonale de planificare pentru a minimiza efectele
volumului parțial (Figura 10) și direcția de codare a
vitezei ar trebui să fie setată pe direcția planului. Vasul
de interes trebuie să fie cât mai aproape de izocenterul
scanerului pentru a maximiza fidelitatea gradientului
(Figura 11). Acest lucru este realizat prin planificarea
planului astfel încât centrul imaginii să fie la același nivel
cu cel al vasului în direcția supero-inferioară. Scanerul va
mișca apoi masa astfel încât centrul planului imagistic, și
implicit vasul, să fie aproape de izocentrul scanerului.
Trebuie evitată plasarea planului imagistic în zonele cu
flux turbulent, deoarece acest flux poate duce la pierderi
de semnal și inexactități. În mod similar, se recomandă
poziționarea planului imagistic la distanță de
dispozitivele implantate feromagnetice, deoarece
acestea perturbă gradienții câmpului magnetic.
Există anumite incertitudini și variații de practică în ceea
ce privește amplasarea optimă pentru măsurarea
debitului valvei semilunare. O poziție mai apropiată de
inelul valvular are avantajele unui de flux mai puțin
variabil, un impact redus al complianței vasculare și
excluderii debitului coronarian în cazul evaluării valvei
aortice [109]. Cu toate acestea, mișcarea în plan este cea
mai mare în apropierea planului inelului aortic, ceea ce
contribuie la erori de măsurare [110,111] și împiedică
plasarea precisă între inelul valvular și sinusul coronarian
pe întreg parcursul ciclului cardiac, în cazul PC CMR
bidimensional (2D). Majoritatea operatorilor plasează în
mod obișnuit planul imagistic la joncțiunea sinotubulară
sau aorta ascendentă proximală pentru a măsura debitul
aortic și în mijlocul trunchiului de arteră pulmonară
pentru a măsura debitul valvei pulmonare [112].
Volumul anterograd sau retrograd al valvei
atrioventriculare poate fi cuantificat indirect prin mai
multe comparații diferite între volumul bătaie
ventricular măsurat prin ventriculografia și măsurarea
debitului valvei semilunar eprin PC CMR [55,88,94,112115]. Fluxul la nivelul valvei atrioventriculare poate fi de
asemenea cuantificat direct cu PC CMR prin prescrierea
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Figura 10 Planificarea unei achiziții de contrast de fază CMR pentru măsurarea fluxului în artera
pulmonară principală. Planul de programare imagistică PC CMR este vizualizat simultan și reglat in
incidențe ortogonale ale arterei pulmonare principale (rândul superior) pentru a se asigura că este
orientat perpendicular pe vasul de sânge. Imaginile de magnitudine și de fază rezultate sunt afișate
(rândul de jos).
unui plan de scanare perpendicular pe inflow [116,117];
pentru a ne asigura că acest plan rămâne apical față de
valvă pe tot parcursul ciclului cardiac, acesta trebuie
poziționat la nivelul planului anular pe o imagine telesistolică. Din nou, mișcarea prin plan va compromite
acuratețea măsurătorilor de debit realizate cu PC CMR
2D conventional [111,118,119].
PC CMR a fost utilizat pentru a estima scăderea de
presiune la nivelul stenozele discrete valvulare și
vasculare prin măsurarea vitezei maxime de curgere și
aplicarea ecuației Bernoulli modificate. O modalitate
utilă de a face acest lucru este de a prescrie un plan de
achiziție PC CMR paralel cu direcția de curgere a sângelui
și setând direcție codării în aceeași sens în plan și apoi se
programează o a doua achiziție PC CMR, în plan
perpendicular pe vas, la nivelul vitezei maxime decelate
inițial. Cu toate acestea, autorii recomandă ca
măsurătorile PC CMR ale vitezei de vârf să fie utilizate cu
precauție deoarece există un număr de factori care pot
conduce la măsurători ale vitezei eronate (de obicei, o
subestimare) incluzând dificultatea alinierii la jeturi de
flux complexe, efecte volum parțiale, pierderea
semnalului și artefactele de înregistrare greșită.
Ca și în cazul achizițiilor PC CMR, post-procesarea
datelor de imagine necesită o atenție deosebită pentru
detalii. Vasele țintă trebuie să fie identificate cu precizie
și regiunea de interes trebuie desenată pe marginea

exterioară a lumenului. Instrumentele automate de
detectare a contururilor în majoritatea programelor
software sunt destul de corecte; totuși, contururile
trebuie revizuite pe fiecare imagine, pe măsură ce vasul
se mișcă și își modifică dimensiunea în timpul ciclului
cardiac. Semnalul anormal, cum ar fi artefactul de
susceptibilitate dat de aerul din plămâni, ar trebui să fie
excluse din regiunea de interes.
Evaluarea vitezei și măsurarea debitului PC CMR, ca de
altfel toate tehnicile cantitative din medicina clinică, are
surse de eroare și limitări și este esențial ca medicii care
le interpreteaza să aibă o bună înțelegere a acestora.
Acestea includ setarea inadecvată a VENC, pierderea
semnalului datorită unui flux turbulent complex,
artefacte de volum parțial, erori de înregistrare a
semnalelor și erori de fază de compensare datorate
curenților turbionari sau gradientilor concomitenți
necorectați [70-72,110,120,121]. Aderarea la liniile
directoare de mai sus va minimiza aceste probleme, dar
erorile date de offset-ul fazei sunt deosebit de dificile
deoarece sunt adesea dificil de detectat și pot avea un
impact semnificativ asupra preciziei. La unele scanere
poate fi recomandabil să se substragă viteza de fundal
sau fluxul măsurat pe o fantomă staționară din cea
măsurată pe imaginile PC CMR ale pacientului [122-124].
Miscarea prin planul de achiziție a cordului și a vaselor
de sânge poate influența acuratețea măsurătorilor de
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Figura 11 Poziționarea corectă a planului imagistic pentru măsurarea fluxului sanguin al trunchiului
arterei pulmonare. Viteza și măsurătorile de debit PC CMR sunt cele mai precise atunci când locația
de interes este la izocentrul scannerului în timpul achiziției. Majoritatea scanerelor MR vor muta masa
pacientului astfel încât centrul planului imagistic (cercul galben) să se afle la isocentrul scanerului
(linia roșie verticală). Este recomandata utilizarea unui plan de examinare in care centrul imaginii sa
fie la nivelul zonei zonei de interes in plan superoinferior.
flux [110,111,118]. Secvențele 3D PC CMR împreună cu
software-ul de analiză post-procesare specializat pot
compensa această mișcare, deși utilizarea sa nu este
încă răspândită [119,125-129]. În toate cazurile, datele
PC CMR trebuie să fie controlate pentru a se asigura că
acestea sunt în concordanță cu informațiile cunoscute
despre starea pacientului și cu celelalte date CMR din
examinare. De exemplu, debitul net în trunchiul de
artera pulmonară și în aorta ascendentă ar trebui să fie
aproximativ egal la pacienții fără nici o dovadă de șunt,
fluxul în trunchiul arterei pulmonare ar trebui să fie egal
cu suma debitului in ramurile principale ale arterelor
pulmonare și fluxul într-un vas mare ar trebui să fie egal
cu volumul bătaie corespunzător din ventriculografie (în
absența regurgitării valvei atrioventriculare sau a unor
șunturi). Atunci când datele sunt incongruente, una
dintre limitările cunoscute descrise mai sus poate fi de
obicei identificată.

Perfuzie miocardică vasodilatatoare

Perfuzia miocardica utilizand vasodilatatoare este
utilizată în principal pentru a evalua pacienții cu
ischemia miocardică inductibilă (Figura 12). Se bazează
pe principiul că administrarea unui vasodilatator
coronarian (de exemplu, adenozină, dipiridamol sau
regadenozină) va determina o creștere mai mare a
perfuziei miocardului alimentat de artere coronare
normale decât în miocardul alimentat de artere
coronare stenotice. Perfuzia este evaluată prin
administrarea unui bolus intravenos de GBCA și apoi prin
evaluarea rapidă a ventriculilor în secțiuni multiple
pentru a vizualiza modul de încărcare în timpul primului
tranzit al bolusului de contrast prin miocard. Încărcarea
cu contrast va fi atenuată, atât în amplitudine, cât și în
ritm, în regiunile cu flux coronarian alterat. Tipic,
scanarea de perfuzie este efectuată atât în repaus, cât și
cu administrare de vasodilatatot , pentru a distinge
defectele de perfuzie fixe (de exemplu, infarctul) de cele
inductibile. Deoarece adenozina este medicamentul cel
mai frecvent utilizat ca vasodilatator, discuția de mai jos
se va concentra asupra acestui agent.
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S-a demonstrat că perfuzia CMR are o sensibilitate și o
specificitate similară sau superioară tehnicilor medicinii
nucleare pentru detectarea stenozelor semnificative ale
arterelor coronare la pacienții adulți [130-133]. Mai
mult, s-a demonstrat că rezultatele perfuziei CMR au o
valoare prognostică la adulții cu boală cardiacă
coronariană [134,135]. Datele din literatură privind
utilizarea adenozinei pentru perfuzie CMR, pentru
evaluarea bolii coronariene la copii și adulți cu CHD, sunt
limitate la studii mici [136-140]. Se utilizează din ce în ce
mai mult pentru evaluarea pacienților cu durere
toracică, cu origine anomală a arterelor coronare
precum și după intervenții chirurgicale care implică
reimplantare coronariană (de exemplu, switch arterial
sau operațiile Ross). Cu toate acestea, este important de
remarcat că adenozina induce în principal inomogenități
ale fluxului sanguin miocardic prin vasodilatare și efect
de ”furt” care nu reprezintă neapărat fiziopatologia
disfuncțiilor arterelor coronare la pacienții cu CHD. Mai
mult decât atât, nu este clar dacă ischemia indusă la
efort cauzată, de exemplu, de un traseu anormal al
arterei coronare între trunchiurile arteriale poate fi
detectată de perfuzia CMR cu adenozină. În anumite
situații, poate fi de preferat să se utilizeze alți agenți de
"stres", cum ar fi dobutamina [141] sau o altă modalitate
imagistică în combinație cu teste de stres.
Perfuzia CMR se efectuează utilizând o varietate de
secvențe de impulsuri (sevcente puls?); o revizuire
detaliată poate fi găsită în altă parte [142]. Pe scurt, un
contrast puternic în ponderație T1 este asigurat de un
impuls de pregătire, de tip inversie recuperare sau
recuperarea saturației (inversion recovery sau saturation
recovery). (Tabelul 5).
Tabel 5 Perfuzie miocardică la prima trecere (first pass perfusion)secvențe gradient echo în ponderație T1
Sugar/copil mic
In-plane resolution (mm)
Slice thickness (mm)
Image acquisition timing

Copil mare/adult

1.5-2.0

2.0-2.5

5-8

8-10

1 R-R or 2 R-R

1 R-R

Acesta este urmat de achiziții rapide, utilizând un eco
gradient, un eco-planar gradient sau achiziții SSFP.
Tehnicile paralele de achiziție (tehnica de tip imagistica
paralela) sunt utilizate pe scară largă ca mijloc de
accelerare a achiziției de imagini. Aceste secvențe
creează imagini ale inimii într-un singur ciclu cardiac, în
loc să obțină date din mai multe cicluri cardiace pentru a
construi o imagine, așa cum este cazul pentru cine CMR
standard. Pentru a asigura acoperirea tuturor
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segmentelor ventriculului stâng, cu excepția celor
apicale, trebuie să fie prescrise minimum 3 secțiuni în ax
scurt. Se pot folosi, de asemenea, secțiuni suplimentare
în ax scurt sau în ax lung. La frecvențe cardiace mai mici,
observate în mod obișnuit la pacienții adulți, durata
ciclului cardiac este suficient de lungă pentru a permite
achiziționarea a 3-5 secțiuni în fiecare bătaie cardiacă
(Figura 13). Locațiile slice-urilor sunt planificate pentru
faze diferite ale ciclului cardiac dar fiecare slice este
achiziționat în mod repetat în aceeași fază. La
frecvențele mai mari ale inimii (și un ciclu cardiac mai
scurt) observate la pacienții mai tineri, mai puține locații
pot fi obținute într-un singur ciclu cardiac. Astfel, ar
putea fi avantajos să se utilizeze o achiziție întinsă pe
două cicluri cardiace, astfel încât să se poată obține un
număr suficient de achiziții- un slice la o alta bătaie
cardiacă. Rezoluția spațială ar trebui, de asemenea,
crescută la pacienții mici.
Instrucțiuni detaliate privind efectuarea unui protocol
CMR de perfuzie cu adenozină au fost publicate anterior
[143-145]; pașii de bază sunt descriși mai jos. Înainte de
efecuarea unei examinări CMR cu adenozină, pacientul
trebuie să fie verificat pentru a identifica contraindicații
ale administrarii de adenozină, incluzând bloc de gradul
doi sau trei, boala nodului sinusal, astm bronșic sever
sau boala pulmonară obstructivă și sarcină.
Administrarea cafeinei, aminofilinei și nitriților trebuie
evitată în ziua examinării deoarece acești agenți
interferă cu acțiunea adenozinei. Trebuie obținut un
consimțământ specific pentru a informa pacientul /
tutorele cu privire la posibilele efecte secundare și
complicații, cum ar fi dispneea, înroșirea feței, dureri de
cap, senzație de lumină, vedere încețoșată, greață,
bronhospasm, blocuri cardiace și hipotensiune arterială.
Este de preferat să aveți două linii venoase în vene
separate - una pentru adenozină și una pentru
administrarea substanțet de contrast - pentru a evita o
doză bolus de adenozină odată cu administrare de
contrast. Echipamentul de monitorizare trebuie să
includă o înregistrare ECG continuă și o manșetă pentru
monitorizarea tensiunii arteriale plasată pe brațul care
nu este utilizat pentru administrarea de adenozină.
Trebuie sa fie disponibil echipament si personal calificat
pentru resuscitare.
Autorii din grupul de consens recomanda efectuarea
inițial a achizitiei de perfuzie urmata apoi de achiziția de
repaus, cu cel putin 15 minute între cele două, astfel
incât să minimizeze contaminarea imaginilor de repaus
prin reziduurile de contrast administrat în timpul
administrării de vasodilatatoar. O doză de adenozină de
0,14 mg/kg/min este utilizată în general, deși adecvarea
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Figura 13 Diagrama schematică care ilustrează temporizarea achiziției datelor într-o secvență de
perfuzie de trecere primară (first pass perfusion). Fiecare dreptunghi reprezintă achiziția de date
necesare pentru a forma o imagine completă, iar numerele în interiorul lor corespund unor slice-uri cu
localizare diferită. La o frecvență cardiacă de 60 bpm (A), lungimea ciclului cardiac este suficient de
lungă pentru a permite achiziția de 4 slice-uri in diferite locații în timpul fiecărei bătăi. Locațiile sliceurilor sunt programate pentru diferite faze ale ciclului cardiac, dar fiecare locație este achiziționată în
mod repetat în aceeași fază în ciclurile ulterioare. La o frecvență cardiacă de 120 bpm (B), lungimea
ciclului cardiac este mai scurtă, astfel doar două slice-uri pot fi achiziționate în fiecare bataie; celelalte
2 locații sunt achiziționate în urmatoarea bătaie. Rețineți că rezoluția temporală (imagini per unitate
de timp) este aceeași în A și B.
și siguranța acestei doze nu a fost stabilită clar în grupul
de vârstă pediatrică. După ce adenozina a fost
administrată în perfuzie timp de 3 minute, se injectează
rapid un GBCA (0,05-0,1 mmol/kg) urmat de spălare cu
soluție salină. La pacienții adulți, se recomandă un debit
de 5 ml/s cu un bolus salin de 25 ml. La copii, se
sugerează un debit minim de 3 ml/s pe o canulă venoasă
adecvată ca mărime și un bolus de spălare de 10 ml.
Secvența imagistică de perfuzie este inițiată simultan cu
administrarea de substanță de contrast și durata de
scanare trebuie să fie setată pentru a obține aproximativ
60 bătăi cardiace. Pentru a minimiza artefactele date de
mișcările respiratorii, respirația ar trebui să fie oprită cât
mai mult posibil în timpul achiziției. Dacă apneea nu este
posibilă, pacientul trebuie instruit să respire superficial.
Odată ce achiziția este finalizată, perfuzia de adenozină
este întreruptă. Adenozina trebuie terminată mai
repede dacă pacientul dezvoltă bloc cardiac persistent
sau simptomatic, hipotensiune arterială semnificativă
sau insuficiență respiratorie severă. O doză intravenoasă
de aminofilină poate fi utilizată pentru a contracara
rapid efectele adenozinei. Același protocol de
administrare de contrast și parametrii de secvență de
impulsuri utilizați în segmentul de perfuzie cu adenozină
ar trebui utilizați ulterior pentru imagistica de perfuzie
de repaus.

Deși analiza cantitativă a imaginilor de perfuzie [146]
este posibilă utilizând software de analiză a imaginii
disponibil în comerț, acest proces rămâne consumator
de timp pentru realizare și este supus provocărilor
tehnice. Analiza vizuală de către un cititor cu experiență
este de obicei suficientă pentru practica clinică de
rutină. Interpretarea este, de asemenea, ghidată de
evaluarea imaginilor cine a funcției ventriculare și a
imaginilor de priză tardivă de contrast(LGE) [147]. În
absența LGE, încărcarea difuză omogenă în repaus și
după vasodilatator arată că nu este o ischemie
inductibilă. O regiune cu LGE transmural și defect de
perfuzie în repaus și după vasodilatator, un așa numit
"defect fix", este interpretat tot ca absență a ischemiei
inductibile. O regiune care are un defect de perfuzie la
administrarea unui vasodilatator dar este normală în
repaus și nu are LGE este diagnostică pentru ischemie.
Defectele de perfuzie trebuie să fie raportate fie ca fiind
transmurale, fie cu interesare parțială parietală (subendocardic) cu identificarea regiunii ventriculare stângi
afectate descrisă utilizând modelul American Heart
Association standard cu 17 segmente [148].
La unele scanări de perfuzie poate exista o bandă de
intensitate redusă a semnalului în subendocard, care
poate mima o zonă hipoperfuzată [145,149]. În
comparație cu un defect de perfuzie subendocardic
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Figura 14 Priză tardivă de gadolinium dupa o
procedură Fontan. Pacient cu atrezie tricuspidă și vase
mari cu relații normale care a suferit o procedură
Fontan. Priză tardivă de contrast la nivel ventricular,
secțiunile în ax scurt arătând priză de contrast și
subțierea peretelui la nivel septal inferior,
corespunzător unui infarct miocardic vechi.
adevărat, acest artefact in bandă întunecată (”dark rim
artefact”) durează tipic doar câteva bătăi cardiace și apoi
dispare. Artefactul este mai frecvent observat la
frecvențe cardiace ridicate, la un bolus de contrast mai
concentrat și la utilizarea de secvențe de perfuzie
balanced SFFP mai degrabă decât la cele bazate pe
gradient echo.

Priza tardivă de contrast (LGE)
LGE, cunoscută și sub numele de priză de contrast
miocardică tardivă, este o tehnică care detectează
regiuni focale de fibroză și infarct miocardic. Se bazează
pe principiul conform căruia GBCA are spălare mai lentă
și un volum de distribuție crescut în miocardul fibrotic și
necrotic. Astfel, aceste zone apar mai în hipersemnal
(albe) comparativ cu miocardul normal pe imaginile LGE.
Studiile de validare au corelat găsirea LGE cu prezența și
extensia fibrozei miocardice detectate prin histologie la
modelele animale și la oameni [150-152]. Raportarea la
adulți și-au demonstrat utilitatea clinică în boala
cardiacă ischemică acută și cronică, cardiomiopatii,
miocardită și în detectarea trombilor ventriculari. În
cazul CHD, LGE a fost descrisă la pacienții cu tetralogie
Fallot corectată chirurgical[153-155], operații de switch
atrial pentru transpoziția de mari vase[156], operații
Fontan pentru ventricul funcțional unic [Figura 14] [157],
transpoziția corectată congenital a vaselor mari [158],
stenoze valvulare aortice [159,160], atrezie pulmonară
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cu sept ventricular intact [161], stare după corecția
originii anormale a arterei coronare stângi din artera
pulmonară [162], fibroelastoza endocardică (Figura 15)
[163,164] și la pacienții care au suferit o intervenție
chirurgicală pentru CHD si care prezintă țesut fibros de-a
lungul zonelor de intervenție [165]. În grupul pacienților
cu tetralogie Fallot, switch atrial și operație Fontan,
prezența LGE a fost asociată cu disfuncții de mecanica
ventriculară, scăderea capacității de efort și aritmii
ventriculare [153,155-158]. Cu toate acestea, impactul
fiziopatologic și prognostic al LGE la pacienții cu CHD nu
a fost pe deplin stabilit [166].
Achizițiile pentru examinarea LGE se efectuează la 10-20
minute după injectarea a 0,1-0,2 mmol / kg de GBCA. În
multe protocoale, doza de contrast este inițial utilizată
pentru a efectua un MRA. Pentru imagistica LGE în mod
obișnuit se utilizează o secvență 2D de tip echo-gradient
inversie-recuperare, cu sincronizare ECG și cu achiziția
programată pentru a coincide cu perioada de relaxare
cardiacă pentru a minimiza artefactele de mișcare. Sunt
disponibile și secvențe LGE tridimensionale, dar sunt mai
puțin validate [167,168]. Achiziția în apnee este
preferată celei cu NEX multipli, sincronizare respiratorie
cu navigator sau single-shot in respirație liberă.
Planurile imagistice și grosimea secțiunilor trebuie să se
suprapună celor utilizate pentru imagistica cine a
ventriculilor pentru a facilita compararea. Un examen
cuprinzător ar include secvențe LGE în ax scurt, LV 2, 3 și
4 camere și RV 3 camere.
Pentru a îmbunătăți contrastul imaginii dintre miocardul
normal și regiunile cu concentrație crescută de
gadoliniu, un impuls de inversiune este încorporat în
secvența de impulsuri. Timpul dintre impulsul de

Figura 14 Priză tardivă de gadolinium în fibroelastoza
endocardica. Pacient cu istoric de stenoză severă
valvulară aortică congenitală care a fost supus unei
valvuloplastii cu balon. Secțiuni LGE in incidență 4C (A) si
ax scurt (B). De notat priză de contrast extinsă
subendocardic, compatibilă cu fibroelastoza
endocardică.
inversiune și achiziția imaginii, cunoscut ca timpul de
inversiune (TI), trebuie să fie setat pentru anularea
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semnalului miocardul normal. Selectarea timpului de
inversare adecvat poate fi facilitată prin imagistica
iterativă cu TI diferiți sau prin utilizarea unei secvențe TIScout sau Look-Locker. Alternativ, poate fi utilizată o
secvență sensibilă la fază cu un TI standardizat bazat pe
doză, timp și ritm cardiac [169]; astfel de secvențe oferă
un contrast consistent între miocardul infarctat / fibrotic
și cel normal pe o gamă mai largă de TI. Deoarece
concentrația de gadoliniu în miocardul normal scade
Tabel 6 Gradient eco IR în ponderație T1 pentru secvențe
destinate prizei tardive de contrast.
Sugar/Copil mic
In-plane resolution (mm)

Copil mare/ adult

1.0-1.5

1.2-2.0

Slice thickness (mm)

5

6-8

Views per segment

8-16

16-28

Number of signal averages

1-2

1

3 R-R or 4 R-R

2 R-R

Diastole or systole

Diastole

Image acquisition timing
Trigger delay

odată cu trecerea timpului, TI optim va deveni mai lung
pe măsură ce trece timpul. În consecință, dacă timpul
necesar pentru achiziționarea tuturor imaginilor LGE
este lung, este posibil ca valoarea TI să fie actualizată la
o valoare mai mare. Rapoartele inițiale au sugerat că
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timpul de inversiune pentru anularea semnalului
miocardic este mai scurt pentru RV (în poziția
subpulmonară obișnuită) decât LV [170,171]. Cu toate
acestea, un studiu mai recent a arătat că timpii de
inversiune pentru anularea semnalului miocardului sunt
destul de asemănători pentru ambii ventriculi și că
diferența aparentă a fost legată de rezoluția spațială
insuficientă pentru pereții subțiri ai RV [172]. Pentru a
evalua în mod corespunzător LGE pentru ventriculii cu
pereți subțiri este necesară o rezoluție spațială ridicată.
Efectuarea tehnicii LGE la copii necesită modificări
pentru abordarea ventriculilor de dimensiuni mai mici și
frecvențelor cardiace mai rapide (Tabelul 6). Pentru a
asigura o rezoluție spațială adecvată, dimensiunea
voxelului trebuie să fie de 1,0-1,5 mm în plan, cu o
grosime de 5 mm. Raportul redus semnal-zgomot poate
fi compensat prin realizarea a două medii de semnal,
deși în detrimentul unui timp de achiziție mai lung. La
frecvențe cardiace mai mari (> 100 bpm), pentru a avea
un interval de timp suficient pentru recuperarea
adecvată a semnalului longitudinal între impulsurile de
inversie succesive și pentru a evita pierderea excesivă a
semnalului, intervalul dintre achiziția datelor trebuie
crescut de la fiecare al doilea ciclu la fiecare al treilea
sau al patrulea ciclu (Figura 16). Dacă software-ul
scanerului nu permite o ajustare ușoară a intervalului de

Figura 13 Diagrama schematică care ilustrează sincronizarea achiziției datelor într-o secvență de priză
tardivă de contrast (LGE). Fiecare dreptunghi reprezintă achiziția de date programată pentru a coincide cu
perioada de repaus cardiac și în timpul căreia un număr definit de utilizator de linii ale spațiului k este
umplut. Sunt necesare mai multe achiziții de date și, prin urmare, cicluri cardiace pentru a umple spațiul k și
a produce o imagine. La o frecvență cardiacă de 80 bpm (A), acumularea de date are loc la fiecare al doilea
ciclu cardiac pentru a permite un timp suficient de recuperare a semnalului longitudinal. La o frecvență
cardiacă de 120 bpm (B), lungimea ciclului cardiac este mai scurtă, astfel încât secvența este modificată
pentru a obține date la fiecare al treilea ciclu pentru a menține același timp de recuperare a semnalului
longitudinal. În plus, durata de achiziție a datelor este redusă pentru a compensa perioada de repaus cardiac
mai scurtă asociată cu o frecvență cardiacă mai rapidă.
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achiziție a datelor, se poate încerca înjumătățirea
manuală a frecvenței cardiace introduse, ceea ce poate
extinde intervalul de nedeclanșare al scanerului și poate
dubla intervalul de achiziție a datelor. LIPSESTE FRAZA
Cu toate că software-ul de post-procesare poate fi
folosit pentru a cuantifica obiectiv priza de contrast la
nivelul miocardului[173], în practica clinică se practică o
interpretarea vizuală calitativă. Afectarea segmentelor
cardiace poate fi raportată conform modelului de
segmentare a ventricular stâng în 17 segmente [148] și
modelului de segmentare a ventriculului drept în 9
segmente [155]. În plus, este util să se precizeze
extinderea in grosime a afectării peretelui cardiac și
modul de încărcare (de ex., subendocardic,
medioparietal, subepicardic, endocardial global, la
nivelul inserției septală și neuniformă). Selectarea
adecvată a TI este crucială pentru obținerea imaginilor
LGE corecte și pentru maximizarea diferenței de
intensitate dintre aspectul miocardului normal și cel
infarctizat/ fibrotic. Dacă TI este prea scurt, intensitatea
semnalului miocardului normal va fi crescută, iar cea a
miocardului anormal scăzută (sau chiar anulată)
conducând la o interpretare greșită. Dacă TI este prea
lung, contrastul relativ dintre miocardul normal și cel
anormal va fi redus și sensibilitatea va scădea.
Artefactele de tip ghosting (reflexii) pot rezulta din
regiunile care au un T1 lung, cum ar fi fluidul pericardic
sau lichidul cefalorahidian [174]. Artefactul determinat
de lichidul cefalorahidian poate fi eliminat prin plasarea
unei benzi de saturație pe măduva spinării. În plus,
merită confirmată prezența prizei de contrast tardive
prin repetarea imaginilor LGE într-un plan ortogonal sau
prin schimbarea direcțiilor de fază și de frecvență ale
achiziției inițiale.
La final trebuie notat că regiunile subendocardice,
mușchii papilari și peretele ventricular drept pot
prezenta priză de contrast inobservabilă atunci când
sunt adiacente unei pat vascular relativ luminos.
Interpretarea imaginilor LGE în paralel cu imaginile cine
este utilă pentru evitarea acestei capcane, deoarece va
furniza informații privind grosimea peretelui și poziția
mușchiului papilar [174]. Mai mult decât atât,
efectuarea imaginilor LGE târziu după administrarea
agentului de contrast (sau utilizarea unei doze mai micic
de substanță de contrast) va conduce la un semnal mai
redus al patului vascular și, de obicei, va îmbunătăți
contrastul cu regiunile intens hipercaptante.

Protocoale specifice pentru patologii
Această secțiune oferă sugestii privind protocoalele CMR
specifice unor patologii, utilizând modulele descrise mai
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sus. Pentru concizie, modulele de ventriculografie și LGE
sunt enumerate o dată în detaliu la început și apoi pur și
simplu menționate în protocoalele specifice bolii.
Similar, abrevierile utilizate în protocoale sunt numerate
mai jos pentru o referință ușoară. Achizițiile PC CMR
sunt cu codaj in planul vitezei, dacă nu se indică altfel.
Pentru fiecare patologie, datele importante care trebuie
incluse în raportul examinarii sunt enumerate într-o
secțiune separată, a elementelor cheie. Atât
protocoalele CMR, cât și elementele cheie de raportare
sunt concepute ca un ghid; autorii recunosc că o
varietate de abordări pot fi aplicate pentru a obține o
examinare și un raport corespunzătoare.

Modulul de ventriculografie (vezi si sețiunea de
ventriculografie de mai sus pentru detali)
•

Imagistica standard:
1. Cine CMR: secțiuni ventriculare
stângi în 2 și 3 camere, secțiuni
ventriculare drepte în 3camere,
secțiune 4 camere (Figura 6)
2. Cine CMR: serie de secțiuni
contigue care acoperă complet
ambii ventriculi, planificată în ax
scurt ventricular și/sau în plan axial
(Figura 7)

•

Elemente cheie de raportat: volumele
telediastolice și telesistolice ventriculare
stângi și drepte, volumele bătaie, fracția de
ejecție și masa miocardică; anomalii
segmentare ale cineticii parietale

Modulul de LGE (vezi secțiunea de LGE de mai sus
pentru detalii)
•

Imagistica standard:
1. Secvențe
LGE
în
incidențe
ventriculare stângi în 2 camere și 3
camere, ventriculare drepte în 3
camere, 4 camere
2. Secvențe LGE extinse cu o serie de
secțiuni contigue care acoperă
ambii ventriculi, planificate în ax
scurt ventricular sau în plan axial
3. Secvențe LGE intr-un plan ortogonal
pentru a confirma prezența LGE
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3. Cine CMR: serie axială oblică pentru
a vizualiza ramuri AP

Elemente cheie de raportat: localizarea LGE,
extensia și afectarea în grosime a peretelui
cardiac

4. CE-MRA sau 3D SSFP pentru
evaluare
structuri
vasculare
toracice

Coarctația de aortă înainte și dupa corecție
•

Imagistica standard:
1.

Cine CMR: ax lung în planul crosei
aortice (Figura 1)

5. PC CMR: AAO, TAP, ramuri AP
•

1. 3D SSFP: originea arterelor
coronare si traseul proximal

2. Modulul de ventriculografie
3. CE-MRA sau 3D SSFP pentru
evaluare
structuri
vasculare
toracice
4. PC CMR: AAo, TAP, DAo la nivelul
diafragmei
•

2. Modul de perfuzie cu vasodilatator
3. Modul LGE
•

Examinări suplimentare/țintite pe caz:
1. Spin echo: ax lung în planul arcului
aortic (Figura 1)
2. Cine CMR: în axul scurt al rădăcinii
aortice pentru morfologia valvulară
3. PC CMR: cuantificarea fluxului
aortic colateral prin măsurarea
proximală sau imediat distal față de
coarctare și în aorta descendentă la
nivelul diafragmului

•

Cine CMR: serie axială de la mijlocul
ficatului până superior de arcul
aortic

2. Modulul de ventriculografie
3. Cine CMR: planuri oblice pentru
vizualizarea VCS și VCI în axul lung

Elemente cheie de raportat: localizarea,
dimensiunile și severitatea obstrucției
aortice; arhitectura și ordinea ramificării;
prezența anevrismului, a disecției sau a
vaselor colaterale la DAo; parametri
ventriculari incluzând masa ventriculară
stângă; morfologia valvei aortice, stenoza și
regurgitarea

Imagistica standard:

Imagistica standard:
1.

4. CE-MRA sau 3D SSFP pentru
evaluare
structuri
vasculare
toracice și a conductelor venoase
sistemice si pulmonare (Figura 4)
5. PC CMR: AAo, TAP, ramuri
pulmonare, valvă tricuspidă și
mitrală

D-transpoziția marilor vase după switch arterial
•

Elemente cheie de raportat: localizarea și
severitatea obstrucției AAo, TAP și
obstructie ramuri AP; distribuția debitului la
nivelul ramurilor AP; patența și traseul
proximal al arterelor coronare; dilatarea
rădăcinii aortei; regurgitare aortică și
pulmonară; parametrii ventriculari

D-transpoziția marilor vase dupa switch atrial

4. Modul LGE
•

Examinări suplimentare/țintite pe caz:

•

Examinări suplimentare/țintite pe caz:

1. Modulul de ventriculografie

1. Modul LGE

2. Cine CMR: în axul lung al planului
tractului de ieșire al ventriculului
drept

2. PC CMR: VCS distal față de venă
azygos și VCI atunci când este
suspectată obstrucția venoasă
sistemică.
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•

Elemente cheie de raportat: localizarea și
severitatea obstrucției căilor venoase
sistemice și pulmonare, conductul atrial,
parametrii ventriculari, severitatea și
mecanismul obstrucției tractului de ejecție
al ventriculului stâng sau drept, regurgitarea
tricuspidiană, Qp / Qs, distribuția fluxului la
nivelul ramurilor principale ale arterei
pulmonare, raportul fluxului VCS/VCI ca
indicator al obstrucției căilor sistemice
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3. Cine CMR: Serie oblic axială pentru
a viazualiza ramurile principale ale
arterei pulmonare
4. CR-MRA sau 3D SSFP pentru
evaluarea vaselor toracice
5. PC CMR: AAO, TAP și ramuri
principale AP
•

1. Modul LGE

Tetralogia Fallot dupa corecție chirurgicala totală
•

Imagistica standard:
1. Modulul de ventriculografie
2.

Cine CMR: serie de imagini paralele
cu axul lung al tractului de ejecție al
VD și al valvei pulmonare

Examinări suplimentare/țintite pe caz:

2. PC CMR: valva tricuspidă si mitrală
•

Elemente cheie de raportat: localizarea și
severitatea obstrucției tractului de ejecție al
ventriculului drept și al arterei pulmonare,
distribuția fluxului la nivelul arterelor
pulmonare,
regurgitarea
pulmonară,
defecte septale atriale și ventriculare,

Figura 17: Protocol de examinare pentru defect septal atrial ostium secundum (DSA). A. Secțiuni
SSFP la un pacient de 10 ani cu un DSA larg (săgeata albă). B. Secțiunea axială SSFP este utiliztă pentru
a planifica o stivă de imagini SSFP oblice pentru a vizualiza DSP și marginile inferioare și superioare. C.
Secțiunile axiale și sagitale oblice sunt utilizate împreună pentru a planifica stiva de secțiuni în
contrast de fază (PC) pentru a vizualiza DSA-ul ”en face”. Astfel se vizualizează aspectul oval al DSAului și pot fi puse in evidență DSA-uri suplimentare.
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Qp/Qs, parametri ventriculari, incluzând
volumele VD și fracția de ejecție

direcția fluxului prin defectul septal
atrial.

Defect septal atrial ostium secundum
•

3. CR MRA sau 3D SSFP pentru
evaluarea vaselor toracice

Imagistica standard:
1.

Cine CMR: serie de secțiuni subțiri
continue în planul 4C care acoperă
în totalitate septul atrial

2. Cine CMR: serie de secțiuni subțiri,
continue, într-un plan oblic sagital,
perpendicular pe septul atrial, și
care acoperă în totalitate septul
atrial

•

Retur venos pulmonar partial aberant, înainte și
dupa corecție
•

4. PC CMR: AAO, TAP

2. Cine CMR: planuri oblice pentru a
vizualiza venele aberante în ax lung

Examinări suplimentare/țintite pe caz:
1. PC CMR: 1-3 slice-uri continue,
poziționate paralel cu planul
septului atrial pentru a obține o
imagine ”en face” a defectului
(Figura 17) și cu codare in plan a
vitezei

Imagistica standard:
1. Cine CMR: serie axială de la nivelul
jumătății
abdomenului
până
superior de nivelul crosei aortice

3. Modulul de ventriculografie

•

Elemente cheie de raportat: numărul si
localizarea defectelor, masurare arie
defecte, parametrii ventriculari, Qp/Qs

3. Modulul de ventriculografie
4. CE MRA sau 3D SSFP pentru
evaluarea vaselor toracice (Figura 3)
5. PC CMR: AAO, TAP, ramurile TAP
•

Examinări suplimentare/țintite pe caz:

Figura 18: Protocol de examinare pentru defect septal atrial tip sinus venosus. A. Secțiuni SSFP la un
pacient de 22 cu un defect septal de tip sinus venosus (săgeata albă). B. Stiva de imagini SSFP este utilizată
pentru a planifica o achiziție SSFP în plan onlic sagital, pentru vizualizarea defectului în plan ortogonal și a-i
evalua diametrele infero-superioare.
2. PC CMR: serie de secțiuni subțiri,
contigue, în plan 4C și/sau într-un
plan oblic sagital perpendicular pe
septul atrial, acoperindu-l complet,
cu codare în plan a vitezei, în

1. PC CMR: vena aberantă
•

Elemente cheie de raportat: număr,
localizare și drenajul venelor pulmonare,
parametrii ventriculari, Qp/Qs, distribuția
fluxului la nivelul ramurilor TAP
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Defect septal atrial sinus venosus
•

3. PC CMR: AAO, TAP, valva tricuspidă,
valvă mitrală

Imagistica standard:
1.

Cine CMR: serie axială de la
jumătatea ficatului până superior
de crosa aortică

•

1. Cine CMR: Serie contiguă de
secțiuni orientate paralele cu planul
valvei tricuspide functionale pentru
a vizualiza valva ”en face”

2. Cine CMR: planuri oblice sagitale,
perpendiculare pe planul defectului
(Figura 18)

2. CE MRA sau 3D SSFP pentru
evaluarea vaselor toracice

3. Modulul de ventriculografie
4. CE MRA sau 3D SSFP pentru
evaluarea vaselor toracice

Examinări suplimentare/țintite pe caz:

•

Elemente cheie de raportat: descrierea
morfologiei valvei tricuspide, regurgitarea si

Figura 19: Protocol de examinare pentru boala Ebstein. A. Secțiuni ventriculare drepte tricamerale SSFP (3C
RV) la un pacient de 22 de ani cu boala Ebstein. În acest caz planul valvei tricuspide este deplasat și inflow-ul
este dirijat în tractul de ejecție al ventriculului drept (săgeata albă). B. Imaginea 3C RV este utilizată pentru a
planifica o stivă de secțiuni pentru vizualizarea ”en face” a valvei tricuspide deplasată pentru evaluarea
anatomiei și cuantificarea fluxului
stenoza tricuspidiană, stenoză pulmonară,
parametrii ventriculari, prezența unui
defect septal atrial, Qp/Qs pe baza
determinărilor de flux

5. PC CMR: AAO, TAP
•

Elemente cheie de raportat: localizarea si
dimensiunea defectului, drenajul venelor
pulmonare drepte, parametrii ventriculari,
Qp/Qs pe baza determinărilor de flux

Boala Ebstein
•

•

Imagistica standard:
1. Cine CMR: serie axială de la nivelul
diafragmului până superior de crosa
aortică
2.

Ventricul unic funcțional, după faza 1 sau 2 a
paleației chirurgicale

Modulul de ventriculografie cu
secțiuni multiple contigue în plan 3C
ventricular drept și 4C

Imagistica standard:
1.

Cine CMR: serie axială de la
jumătatea ficatului până superior
de nivelul crosei aortei

2.

Modulul de ventriculografie
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3. CR MRA sau 3D SSFP pentru
vizualizarea vaselor toracice și a
șunturilor chirurgicale

3. PC CMR: valve tricuspidă și mitrală,
vene pulmonare
•

4. PC CMR: AAO, TAP propriu, ramuri
principale arteră pulmonară
•

Examinări suplimentare/țintite pe caz:
1. Modul LGE

Elemente cheie de raportat: conduct
Fontan, obstrucții ale VCS, VCI, ramuri
pulmonare, vene pulmonare, crosă aortică;
defecte ale conductului Fontan, parametri
ventriculari,
insuficiențe
valvulare,
colaterale aortopulmonare

2. Cine CMR: crosa aortei în ax lung
3. Spin echo: secțiuni în plan axial
pentru
vizualizarea
ramurilor
pulmonare
și
a
șuntului
aortopulmonar

•

Termeni

Engleză

Română

2C

2-chamber

2 camere

4. PC CMR: VCS, VCI, valve tricuspidă și
mitrală, AoD la nivelul diafragmului,
vene pulmonare

2D

2-dimensional

2 dimensional

3C

3-chamber

3 camere

4C

4-chamber

4 camere

Elemente cheie de raportat: obstrucții ale
shuntului,
ramurilor
TAP,
venelor
pulmonare si arcului aortic, parametrii
ventriculari, regurgitări valvulare, colaterale
aortopulmonare, colaterale venoase

3D

3dimensional

3 dimensional

AAo

Ascending aorta

Aorta ascendenta (AoA)

ASD

Atrial septal defect

Defect septal atrial

CEMRA

Angiografie RMN cu
contrast

DAo

Contrast-enhanced
magnetic resonance
angiography
Congenital heart
disease
Cardiovascular
magnetic resonance
Descending aorta

ECG

Electrocardiogram

Electrocardiografie

GBCA

Substanță de contrast pe
bază de gadoliniu
Priză tardivă de contrastâ

LV

Gadolinium-based
contrast agents
Late gadolinium
enhancement
Left ventricle

IVC

Inferior vena cava

Vena cavă inferioară (VCI)

MPA

Main pulmonary artery

MR

Magnetic resonance

Trunchiul arterei
pulmonare (TAP)
Rezonanță magnetică

MRA

Magnetic resonance
angiography
Nephrogenic systemic
fibrosis
Pulmonary arteries

Angiografie RMN

Velocity-encoded
phase-contrast cine
CMR
Pulmonary-to-systemic
flow ratio
Right ventricle

Cine CRM în contrast de
fază

Right ventricular
outflow tract
Short-axis

Tract de ejecție al
ventriculului drept
Ax scurt

Ventricul funcțional unic după operație Fontan
•

Imagistica standard:
1.

Cine CMR: serie axială de la
jumătatea ficatului până superior
de nivelul crosei aortei

2. Cine CMR: serie de secțiuni
coronale sau oblice pentru
vizualizarea conductului Fontan în
ax lung
3. Modulul de ventriculografie
4. CR MRA sau 3D SSFP pentru
vizualizarea vaselor toracice
5. PC CMR: AAO, TAP nativ, ramurile
pulmonare, VCS, VCI
•

Abrevieri:

CHD
CMR

LGE

NSF
PAs
PC CMR

Examinări suplimentare/țintite pe caz:
1. Cine CMR: crosa aortei în ax lung
2. Modul LGE

Qp/ Qs
RV
RVOT
SA

Malformație cardiaca
congenitală
Rezonanță magnetică
cardiacă
Aorta descendentă

Ventricul stâng (VS)

Fibroza nefrogenica
sistemica
Artere pulmonare

Raport al fluxului
pulmonar/sistemic
Ventricul drept (VD)
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SVC

Steady-state free
precession
Superior vena cava

Steady-state free
precession
Vena cavă superioară(VCS)

TE

Echo time

Timp de ecou

TFE

Turbo field echo

Turbo field echo

10.

TI

Inversion time

Timp de inversiune

11.

TR

Repetition time

Timp de repetiție

VENC

Velocity encoding
range

Interval de codare al vitezei
12.
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