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Abstract
Pe fondul acumularii de date cu privire la acuratetea si valoarea ei prognostica, rezonanta magnetică
cardiacă (CMR) devine un instrument diagnostic important, cu o utilitate in creștere in rutina clinică. Luând
însă în considerare versatilitatea CMR și multitudinea parametrilor cantitativi, pentru a obține buletine de
rezultate bune calitativ și reproductibile este necesar consensul în ceea ce privește standardele specifice de
interpretare și post-procesare a examinărilor. Acest document se adresează necesității menționate
anterior, furnizînd consensul recomandărilor dezvoltate de Grupul de lucru pentru post-procesare al
Societății de Rezonanță Magnetică Cardiovasculară (SCMR). Scopul acestui grup de lucru este de a
recomanda necesitățile și standardele pentru interpretare și post-procesare, permițând evaluări calitative și
cantitative ale imaginilor de CMR . În plus, acolo unde este cazul, sunt discutate și capcanele analizei
imaginilor de CMR.
Cuvinte cheie: Imagistica prin rezonanță magnetică, Cardiac, Recomandări, Interpretare, Post-procesare
Preambul
Acumulându-se date cu privire la acuratețea si
valoarea prognostică a rezonantei magnetice
cardiovasculare CMR aceasta se dezvoltă într-un
instrument cu importanță în creștere în practica
clinică. Luând însă în considerare versatilitatea și
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multitudinea de parametri cantitativi, este necesar
acordul cu privire la standarde specifice pentru
interpretarea imaginilor și post-procesarea
examinărilor CMR pentru a se asigura o calitate
constantă și o reproductibilitate a rezultatelor
examinărilor CMR . Acest document se adresează
acestei necesități furnizând recomandările de
consens elaborate de către Grupul de Lucru pentru
Post-Procesare al Societății pentru Rezonanță
Magnetică
Cardiovasculară
(Society
for
Cardiovascular MR- SCMR). Scopul acestui grup de
lucru este de a recomanda necesitățile și
standardele pentru interpretarea imaginilor și
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pentru
post-procesare, permițănd
evaluări
calitative si cantitative ale imaginilro CMR . În plus,
acolo unde este cazul, sunt discutate și capcanele
analizei de imagine.
Grupul de lucru este conștient că pentru multe
recomandări nivelul de evidență este limitat. Astfel, acest
document reprezinta consensul expertilor, furnizând
îndrumare pe baza celor mai bune dovezi prezente la
momentul actual, conform aprobarii SCMR. Cum CMR
suferă o dezvoltare rapidă sunt necesare actualizări
frecvente ale recomandărilor cu privire la achizitia de
imagine, interpretare și post-procesare, ele urmând a fi
disponibile în timp util ca anexe online și ca articole
actualizate Grupului de Lucru.
Recomandarile sunt gândite pentru aplicarea CMR in
practica clinică. Pentru unele aplicații cuantificarea este
considerată ca oferind informații suplimentare dar nu
este obligatorie (de exemplu examinările de perfuzie), în
timp ce pentru altele cuantificarea este necesară pentru
toate rezultatele clinice (de Exemplu evaluarea T2* a
supraîncărcării cu fier). In general intenția acestui grupul
de lucru este de a descrie in ce scenarii analiza cantitativa
ar trebui sa fie efectuată și cum sa fie efectuată.
Recomandările respecta recomandările de interpretare
structurată a examinărilor imagistice cardiovasculare ale
diferitelor societăți, atât cu caracter general (ACCF / ACR
/ AHA /ASE / ASNC / HRS / NASCI / RSNA / SAIP / SCAI/
SCCT / SCMR [1]) cât și specific (SCMR) [2]. Aceste
recomandări vor fi revizuite și actualizate în mod regulat,
actualizările urmând a fi disponibile pe site-ul SCMR.
Recomandările nu înlocuiesc evaluarea clinică în ceea ce
privește conținutul sau interpretarea individuala a
examinărilor imagistice.
Grupul de lucru a făcut toate eforturile pentru a evita
conflictele de interes e si acolo unde acestea au existat,
să le facă cunoscute.

Recomandări generale
Recomandările enumerate în această secțiune
se aplică achiziției și post-procesării tuturor datelor
de CMR . Examinările CMR ar trebui efectuate în
cazul prezenței indicației [3], respectând criteriile
publicate [4] și proaspăt publicatul consens al
experților RMC al societății [5]. Orice analiza ar
trebui efectuata utilizând imagini sursa DICOM
(Digital Imaging ang Communications in Medicine)
necomprimate sau cu compresii fără pierderi.
Medicii ce interpretează ar trebui să aibă instruirea
și experiența clinica necesare. Identitatea și
responsabilitățile medicului raportor vor trebui să
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fie documentate în rezultat. Achiziția imaginilor
trebuie să fie conform recomandărilor SCMR [6].
Mai mult, medicul ce interpretează este
raspunzător pentru utilizarea unor solutii hardware
si software corespunzătoare. Cerințele generale
vor include:
- Stație de lucru si monitor cu specificații și
rezoluții corespunzătoare (conform
specificațiilor aplicațiilor de post-procesare)
- Aplicații software de post-procesare aprobate
pentru utilizarea clinică, în mod ideal oferind
următoarele instrumente:
o Capacitatea de a vizualiza toate secvențele
cine în ax scurt în același timp
o Capacitatea de a trasa conturul endocardic și
epicardic pe secvențele cine efectuate în ax
scurt
o Capacitatea de a corecta trasarea conturului
pentru secțiunea cea mai bazala ventriculului
stâng(VS) în funcție de poziția inelului
atrioventricular pe secțiunile în lung;
o Utilizarea de repere pentru confirmarea
poziției secțiunii
o Capacitatea de a compara simultan secvențe
cine, secvențele cu priză tardivă de contrast
(LGE- Late Gadolinium Enhancement) și/sau
secvențele de perfuzie
o Capacitatea de a compara simultan imagini în
ax scurt și ax lung ale aceleași regiuni
o Capacitatea de a compara imagini
achiziționate în aproximativ aceeași zona de
interes dar în cursul unor examinări diferite,
pentru studii longitudinale
o Capacitatea de a efectua analiză semicantitativă a intensității semnalului(SI)
o Capacitatea de a efectua o segmentare
standardizată a miocardului, corespunzătoare
modelului American Heart Association (AHA)
[7]
o Poate fi utilă capacitatea de a folosi corecții de
bază sau utilizarea de a face comparații cu o
fantoma pentru determinarea fluxului
o Capacitatea de a corecta frecvența cardiacă,
greutatea, suprafața corporala
- Cu privire la evaluarea angiografiilor, aplicațiile
software ar trebui sa ofere următoarele funcții:
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o Substracție, utilizând seturi de date 3D pre și
post-contrast
o Capacități de reconstrucții multiplanare 3D și
de tip maximum intensity projection (MIP)
o Reconstrucții volumetrice și de tip surface
shaded sunt opționale pentru interpretare și
nu obligatorii pentru analiză cantitativă
o Analiza cantitativă a diametrului pe baza
angiografiei RM 3D (MRA)
o Reconstrucții MiP pe baza datelor cu sau fără
substracție
Evaluarea ventriculului stâng
1. Analiza vizuala
a. Înaintea analizării detaliilor evaluați toate
imaginile cine in dinamică, confirmând
modificările dintr-un plan cu celelalte; asigurațivă ca nu sunt artefacte;
b. Evaluarea dinamică a funcției globale a VS: Se
vor evolua ambii ventriculi în paralel cu
structurile extracardiace, incluzând evaluarea
interacțiunii hemodinamice între cele doi
ventriculi (de ex. șunturi sau prezența unei
fiziologii de tip constrictiv)
c. Evaluarea funcției VS dintr-o perspectivă
globală și segmentară. Cinetica segmentara se
bazează pe contracția segmentara a pereților
miocardici în timpul sistolei. Mișcarea peretelui
poate fi caracterizată ca și: hiperkinetica,
normokinetica, hipokinetica, akinetica,
diskinetica.
d. În prezența anomaliilor cineticii segmentara
parietale se recomandă utilizarea nomenclaturii
standard de segmentare a VS, corespunzătoare
teritoriilor de distribuție a arterelor coronare
[2,7]
2. Analiza cantitativă
a. Recomandări generale:
i. Parametrii: volum telediastolic VS, volum
telesistolic VS, fracția de ejectie a VS, volum
bătaie VS, debit cardiac și masa VS, precum și
valorile indexate ale acelorași parametri în
funcție de suprafața corporală (cu excepția
fracției de ejecție). Parametrii care vor fi
incluși depind de indicația clinică
ii. Evaluarea set de imagini în ax scurt cu
ajutorul aplicațiilor software
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

i.

ii.

iii.

Trasarea contururilor endocardice și
epicardice telesistolice si telediastolice (Figura
1).
Contururile epicardice ar trebui trasate în
mijlocul liniei date de artefactul de deplasare
chimica (atunci când acesta este prezent)
Imaginea VS telediastolica va fi stabilită ca
imaginea în care VS prezintă cel mai mare
volum de sânge. Pentru identificarea ei se va
trece prin întreaga set de imagini, stabilinduse o singură fază ca telediastolică pentru toate
secțiunile în ax scurt.
Imaginea VS telesistolica va fi stabilită ca
imaginea în care VS prezintă cel mai mic
volum de sânge. Pentru identificarea ei se va
trece prin întreaga set de imagini, stabilinduse o singură fază ca telesistolică pentru toate
secțiunile în ax scurt.
Pot exista abateri și o grijă suplimentară va
trebui avută în cazul dissincronism ului
ventricular sau in cazul unei insuficiențe
mitrale. Închiderea valvei aortice definește
tele-sistola.
Medicul ce interpretează va verifica
corectitudinea cu care au fost trasate automat
contururile cardiace
b. Volumele VS
Mușchii papilari reprezintă țesut miocardic și
în mod ideal ar trebui incluși în miocard.
Întrucât nu toate instrumentele de evaluare
permit includerea lor făra trasarea manuală a
contururilor ei sunt deseori incluși în volumul
ventricular, ceea ce este acceptabil. Se vor
folosi intervale de referință care utilizează
aceeași abordare iar includerea sau
excluderea mușchilor papilari va fi precizată în
rezultat (Figura 1) [8-10]
Tractul de ejecție: Tractul de ejecție al VS este
inclus ca parte a volumului VS. Când cuspele
valvulare sunt identificate pe secțiunea bazală
conturul care delimitează tractul de ejecție va
fi trasat până la nivelul cuspelor valvulare
aortice.
Deplasarea inelului mitral: Ca rezultat al
mișcării sistolice a valvei mitrale către apex
trebuie avută grijă cu ultima și/sau
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penultimaei secțiune bazală. O secțiune de
volum in în telediastola poate ca sa includă
doar atriul stâng (AS). AS poate fi identificat
atunci când mai puțin de 50% din suprafața
cavității ventriculare este înconjurată de
miocard și cavitatea volumul de singe se
dilată în sistolă. Unele aplicații efectueaza
automat ajustarea deplasării inelului mitral
utilizând repere stabilite pe secțiunile în ax
lung.
c. Masa VS
i. Calcul: diferența între volumul epicardic total
(suma suprafețelor ariilor secțiunilor
epicardice multiplicat cu grosimea secțiunilor
și cu spațiul dintre ele),care se scade

volumul total endocardic ( suma
suprafețelor ariilor secțiunilor epicardice
multiplicat cu grosimea secțiunilor și cu
spațiul dintre ele), care este apoi înmulțită cu
ii.

densitatea specifică a miocardului (1,05 g/ml)
Mușchii papilari: mușchii papilari sunt țesut
miocardic și în mod ideal ar trebui incluși în
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iii.

d.
i.

miocard; acest lucru este relevant în special în
boli cu hipertrofie de VS. Totuși medicul poate
decide excluderea țesutului trabecular și a
mușchilor papilari din masa miocardică. Se vor
folosi intervale de referință care utilizează
aceeași abordare iar includerea sau
excluderea mușchilor papilari va fi precizată în
rezultat (Figura 1) [8-10].
Deplasarea inelului mitral și apexul: Când
secțiunea cea mai bazală conține doar o
secțiune semilunară a porțiunii laterobazale a
miocardului și nu conține deloc pat sanguin un
contur epicardic al miocardului vizibil este
inclus doar în evaluarea masei VS. În mod
similar, cand cea mai apicala secțiune conține
doar o secțiune circulară a miocardului, fără
pat sanguin un contur epicardic fără contur
endocardic trebuie trasat pentru calculul
masei VS.
Analiza cantitativă rapidă
O analiza cantitativă rapidă poate fi efectuată
utilizând secțiuni rotationale în ax lung (de ex.

Figura 1: Cuantificarea volumului ventricular stang(VS). Pentru cuantificare sunt trasate contururile
endocardului (albastru) și epicardului (galben) în diastola (sus) și sistola (jos) pe o stiva de secțiuni în
ax scurt care acoperă întregul ventricul. a) și b) ilustrează tehnica cu includerea mușchilor papilari în
volumul VS. c) și d) ilustrează tehnica fără includerea mușchilor papilari în volumul VS.
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2 camere si 4 camere ). În cazuri in care nu
sunt așteptate modificări de cinetică parietală
această tehnică permite evaluări rapide și nu e
limitată de problemele date de deplasarea
inelului mitral. Când e utilizata metoda arielungime, fie utilizând o singură secțiune în ax
lung sau o abordare bi-plană, menționarea
tehnicii de examinare trebuie făcută în
rezultat.
ii. Calculul [11-13]
- O singură secțiune în ax lung: volumul VS=0,85
x (aria VS)2/lungimea VS. În mod tipic se
efectuează utilizând o secțiune 4 camere
calculând volumele VS atât în telesistola cât și
telediastola. Aria VS este aria cavității VS
determinată pe un contur endocardic cu baza
trasată ca o linie dreaptă trecând prin
portiunile medială și laterală ale inelului
mitral. Lungimea VS este determinată de la
mijlocul liniei inelului mitral până la vârful
apical al conturului endocardic
- Ecuatia bi-plan: Vollumul VS=0,85 x (Suprafața
VS 1 x Suprafața VS 2)/ Lungimea VS. Aici sunt
folosite atât secțiuni 4 camere (Suprafața VS
1) cât și 2 camere Suprafața VS 2) pentru a
calcula volumele telediastolice si telesistolice,
similar ecuației cu o secțiune în ax lung
e. Diametrul VS si grosimea pereților VS pot fi
măsurate similar ecocardiografiei, utilizând două
abordări CMR [12,14]:
i. Secțiune bazală în ax scurt: bazal imediat dupa
vârful mușchilor papilari
ii. Secțiune 3 camere în planul VS la nivelul
cordajelor mitralei, bazal de vârful mușchilor
papilari.
iii. Ambele abordări au o reproductibilitate bună.
Secțiunea 3 camere e cea mai similară cu
datele obținute ecocardiografic
f. Cercetare:
i. Evaluarea cantitativă a dinamicii VS ( de ex.
strain, rotation, time-to-peak velocity) este
realizabilă prin mai multe tehnici imagistice
(de ex. tagging, DENSE, mapping de faza
tisulară, cine) și necesită aplicații specifice de
post-procesare. Întrucât aplicațiile de
cercetare evoluează și dovezile de consens se
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acumulează, Grupul de Lucru alege să se
abțină de la a exprima o opinie în acest
moment.
Evaluarea ventriculului drept
1. Analiza vizuală
a. Înainte de a analiza detaliile revedeți toate
imaginile dinamice în mod cine, validați
observațiile dintr-un plan cu alte planuri și
verificați prezența de artefacte si
reproductibilitate.
b. Evaluați funcția globală și regională (septală,
perete liber) a ventriculului drept(VD).
Categoriile vor trebui notate ca: hiperkinetic,
normokinetic, hipokineticc, akinetic,
diskinetic.
c. Evaluați ambii ventriculi pentru interacțiunile
hemodinamice (de ex. patologie constrictiva)
2. Analiza cantitativă
a. Recomandări generale
i. Parametrii calculați: volumul telediastolic al
VD, volumul telesistolic al VD, fracția de
ejecție a VD, volumul bătaie al VD, debit
cardiac, precum și valorile indexate în funcție
de suprafața corporală, cu excepția fracției de
ejecție. Similar VS parametrii cuantificați pot
depinde de diagnosticul clinic[15].
ii. Setul de imagini seriate în ax scurt sau
imaginile cine trasaxiale este evaluată cu
pachetele software de analiză asistată de
calculator (Figura 2) [16, 17].
iii. Setul de imagini cine in sectiune transaxială
acoperind VD permite identificarea optimă a
planului valvei tricuspide.
iv. Contururile endocardiace sunt trasate în
telediastolă si telesistolă (Figura 2).
v. Imaginea telediastolică a VD va fi aleasă ca
imaginea cu cea mai mare contur
endocardiac. Pentru identificarea acesteia
întregul set de imagini trebuie evaluat și o
singură fază trebuie selectată ca telediastolică
pentru toate locațiile în ax scurt/transaxiale.
vi. Imaginea telesistolică a VD va fi aleasă ca
imaginea cu cel mai mic contur endocardiac.
Pentru identificarea acesteia întreagul set de
imagini trebuie evaluată și o singură fază
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vii.

viii.

ix.

trebuie selectată ca telesistolică pentru toate
locațiile în ax scurt/transaxiale.
Similar VS poate fin necesară evaluarea
tuturor secțiunilor din setul de imagini pentru
a defini telesistola
Valva pulmonară poate fi vizualizată, conturul
endocardic fiind trasat până la nivelul ei, fară
a-l depași
Trabeculațiile VD sunt ignorate, conturul
endocardic fiind trasat continuu ( neintrerupt
de trabeculatii)pentru a îmbunătăți
reproductibilitatea
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acestora. Trabeculațiile VD și mușchii papilari
sunt incluși de obicei în volumul VD.
c. Masa VD
i. De obicei nu se cuantifică în evaluarea de
rutină
d. Confirmarea rezultatelor
i. În lipsa șunturilor intra sau extracardiace
volumele bătaie ale VD, respectiv VS ar trebui
să fie aproximativ egale (mici diferențe sunt
văzute ca rezultat al fluxului din arterele
bronșice). Întrucât determinarea volumului
bătaie al VS este determinată mai exact decât
cel al VD, datele obținute pentru VS pot fi
utilizate pentru validarea celor obținute
pentru VD.

Figura 2: Cuantificarea volumului ventricular drept(VD). Pentru cuantificare sunt trasate contururile
endocardului (roșu) în diastola (sus) și sistola (jos) pe o stiva de secțiuni transaxiale- a) și b) sau în ax
scurt- c) și d), secțiuni care acoperă întregul VD.
b. Volumele VD
i. Volumele totale sunt calculate ca suma
volumelor din secțiuni 2D individuale, ținând
cont de spațiul dintre slice-uri și grosimea

Post-procesarea imaginilor de perfuzie miocardică
1. Analiza vizuală
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a. Pentru majoritatea indicațiilor clinice
analiza vizuală a imaginilor de perfuzie miocardica
CMR este adecvată
b. Fluxul de lucru:
i. Sunt afișate imaginile de perfuzie de stres și
cele de perfuzie de repaus în paralel. Dacă
este posibil sunt afișate si imaginile
corespunzătoare de LGE.
ii. Se ajustează fereastra densitometrică și
centrul acesteia, scopul ajustării fiind de a seta
o fereastră densitometrică maximă însă fără
deplasarea semnalului din cavitatea VS în
miocard. Asigurați-vă că miocardul înaintea
sosirii contrastului este aproape in asemnal
(negru) și că semnalul în cavitățile VD și VS
este un gri deschis și nu alb. Setarea corectă a
valorilor ferestrei și centrului acesteia poate
necesita analiza imaginilor precontrast și a
celor cu maxim de contrast.
iii. Se vor aplica aceleași setări de contrast,
luminozitate și de fereastra densitometrică
pentru toate imaginile seriei dinamice.
iv. Revedeți seriile în dinamică și/sau navigând
printre imaginile individulale. Unele pachete
software permit afișarea doar a imaginilor
dinamice în timpul primului pasaj miocardic.
v. Caracteristica diagnostică esențială este
sosirea contrastului și prima trecere prin
miocardul VS.
vi. Analiza vizuală permite o comparație între
regiuni pentru a identifica hipoperfuzii
relative. Comparația poate fi făcută între
regiunile endocardice și cele epicardice, între
segmentele aceleiași secțiuni sau între
secțiuni.
c. Se vor compara imaginile de stres și cele de
repaus pentru a identifica defecte de perfuzie
inductibile și artefacte. Spre deosebire de medicina
nucleară, în CMR identificarea unui defect de
perfuzie staționar, pe secvențele de repaus și pe
cele de stres nu este metoda preferată pentru
identificarea cicatricii miocardice. Mai degrabă
cicatricile vor fi identificate din imaginile LGE.
d. Criteriile pentru un defect de perfuzie
inductibil (fig 3a):
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i.

Apare inițial când contrastul ajunge în
miocardul VS
ii. Persistă după momentul de încărcare maximă
miocardică și pentru câteva intervale RR (de
obicei >4)
iii. Este mai larg de un pixel
iv. Este, de obicei, mai proeminent în porțiunea
subendocardică a miocardului
v. Deseori se manifestă ca un gradient
transmural traversând peretele la nivelul
segmentului implicat; prezintă maximul de
densitate în endocard și scade progresiv către
epicard
vi. În timp defectul de perfuzie scade către
endocard
vii. Este prezent la stres și nu la repaus
viii. Se distribuie în teritoriul uneia sau mai multor
artere coronare.
e. Localizarea și extensia defectelor de
perfuzie inductibile se vor descrie conform
modelului segmentar AHA[2, 7].
i. Estimați numărul de segmente implicate
ii. Comentați asupra caracterului transmural al
defectului de perfuzie
iii. Indicați extensia defectului de perfuzie relativ
la cicatricea de pe LGE
f. Capcanele analizei vizuale:
i. Artefacte liniare (dark banding artefact)
(Figura 3b): O sursă frecventă de rezultate
fals-pozitive sunt artefactele liniare (18).
Aceste artefacte:
- Apar primele și sunt cel mai proeminente
când contrastul ajunge în cavitatea
ventriculară a VS , înaintea sosirii contrastului
în miocard, în funcție de secvența utilizată
- Duc la o scădere a semnalului comparativ cu
semnalul miocardic bazal (în timp ce un defect
de perfuzie va prezenta întotdeauna o
creștere, chiar și minoră, a semnalului). Aceste
diferențe subtile pot fi dificil de apreciat
vizual. Poate fi utilă trasarea unei regiuni de
interes (ROI) ăn jurul suspiciunii de artefact și
afișarea profilului intensității semnalului în
timp.
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- Persistă doar temporar înaintea maximului de
contrast miocardic, deseori pentru mai putin
de 6 intervale RR
- Apare predominent în direcția codării în fază
- Au o lățime de aproximativ 1 pixel
Prezența unei benzi negre la stres și la repaus
fără corespondența unei cicatrici pe imaginile
LGE este de asemenea indicator de
artefact[19]. Notați totuși că modificările
frecvenței cardiace și ale contrastului bazal
pot duce la apariția artefactelor liniare la
stres, chiar dacă ele lipsesc la repaus. Absența
artefactelor liniare la repaus cu prezența lor la
stres nu va fi considerată diagnostică pentru
un defect de perfuzie inductibil.
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iv.

hipertensiunea sistemică) pot duce la o
reducere concentrică a perfuziei [21,22,23,
24]. Acest lucru poate duce la interpretări falspozitive comparativ cu metodele angiografice
și trebuie luat în considerare în circumstanțe
clinice relevante. Aspecte sugestive pentru
patologie microvasculară sunt prezența
hipertrofiei concentrice miocardice precum și
a defectelor de perfuzie concentrice
subendocardice traversând teritoriile de
distribuție ale coronarelor. Diferențierea de
patologii multivasculare poate fi dificilă.
Cand se efectuează un protocol în care inițial
este efectuată examinarea de stres și apoi cea
de repaus trebuie avute precauții atunci când

Figura 3: Imagistica de perfuzie. a) defect de perfuzie în segmentul inferior (săgeata galbenă). Se
notează faptul că defectul are o distribuție predominent subendocardică, fiziologică în teritoriul de
distribuție al arterei coronare drepte) și are o grosime mai mare de un pixel. b) Artefacte de bandă
neagră (săgeata galbenă). Se notează faptul că defectul este foarte închis, apare înainte ca substanța
de contrast să ajungă în miocard și este vizualizat în sensul codării de fază (în acest caz stângadreapta). c) Poziționarea contururilor endocardic (roșu) și epicardic (verde) și un ROI în VS pentru
analiza semicantitativă a datelor de perfuzie.
ii.

iii.

Boli multi vasculare: întrucât analiza vizuală
este o evaluare relativă a perfuziei la nivelul
secțiunii vizualizate a inimii, prezența unei
patologii multivasculare poate produce
imagini în care aproape toate sau toate
secțiunile să apară în hipoperfuzie. Acest lucru
poate duce la rezultate fals negative, el
trebuind evaluat în funcție de contextul clinic.
La analiza vizuală un gradient endo-epicardic
poate fi vizualizat în boala multivasculară[20].
Analiza cantitativă a datelor de perfuzie
dinamice poate fi de ajutor pentru detectarea
unei rezerve de perfuzie miocardică global
reduse înb bolile multivasculare.
Boala microvasculară: Patologie care
afectează vasele mici (de ex. Diabetul zaharat,

v.

vi.

un defect de perfuzie suprapus unei regiuni
infarctate, putând fi interpretat în mod greșit
ca reversibil
Dacă răspunsul vasodilatator la stres în timpul
achizițiti a fost inadecvat, analiza vizuală
poate duce la interpretări fals-negative [26].
Analiza cantitativă a datelor de perfuzie
dinamică poate ajuta suplimentar în
detectarea unei rezerve de perfuzie
miocardică redusă global în cazul unui răspuns
inadecvat la stress.
Intensitatea semnalului poate varia în funcție
de distanța miocardului de suprafața antenei
producând interpretări false dacă aceste
lucruri nu sunt luate în considerație pe
parcursul analizei. Aceste probleme sunt mai
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puțin probabile dacă achiziția este corectată
pentru sensitivitatea antenei.
2. Instrumente de cercetare/ Analiză
cantitativă
a. Este posibilă cuantificarea modificărilor SI
din examinările CMR de perfuzie miocardică. Mai
multe metode au fost descrise în acest scop. În
practica clinică acestea sunt rareori necesare dar
pot reprezenta, de exemplu, pot aduce valoare
analizei vizuale în cazul unei patologii
multivasculare sau în cazul suspicionării unui
răspuns insuficient la testul de stres. Analiza
cantitativă este, de asemenea, utilizată frecvent în
cercetare.
b. Necesar
i. Validarea și definirea unu interval de
normalitate pentru secvențele utilizate și
pentru modul de administrare al substanței de
contrast. Dacă este efectuată doar o
comparație între regiunile aceluiaș secventa ,
stabilirea unui interval de normalitate e mai
puțin relevantă;
ii. Se va lua în considerare doza de contrast la
momentul achiziției (dozele mai mari sunt vor
produce mai frecvent efecte de saturație, mai
ales în cazul funcției de input arterial).
c. Analiza semi-cantitativă
i. Analiza metodelor care descriu caracteristicile
profilului SI din perfuzia miocardică CMR fără
estimarea fluxului miocardic sunt, în mod
obișnuit, denumite ca metode de analiză
semi-cantitativă
ii. Fluxul de lucru:
- Selectați o imagine din seria dinamică, cu un
contrast bun între toate compartimentele
cardiace (unele instrumente de postprocesare generează o imagine medie a seriei)
- Trasați conturul endocardic și epicardic al VS
pe această imagine (manual sau automat)
(Figura 3c).
- Propagați contururile la toate imaginile
dinamice
- Evitați prezența grăsimii în ROI
- Corectati conturul in functie de miscarea in
plan;( unele pachete de analiza, analizeaza
imaginea inainte ca si conturul sa fie definit)
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-

În funcție de tipul de analiză de efectuat
plasați un ROI separat în cavitatea VS. Este
preferată secțiunea cea mai bazală. Se vor
exclude mușchii papilari din ROI
- Selectați un punct de referință în miocardul VS
pentru segmentare (de obicei unul din
punctele de inserție ale VD).
- Segmentați miocardul VS conform clasificării
AHA [7]/
- Generați profilurile SI /timp pentru
segmentele miocardice +/- pentru cavitatea
VS
- Luați în considerare generarea divizării între
straturile endocardic și epicardic și repetați
analiza.
iii. Metode semi-cantitative de analiză utilizate
frecvent (pentru o evaluare detaliată vedeți
[27]):
- Valoarea maximă a pantei profilului SI
miocardic poate fi normalizată cu panta VS
[28]
- Timpul până la vârf al SI pentru profilul
miocardic [29]
- Proporția raportului stres/repaus (deseori
denumită ca “index al rezervei de perfuzie
miocardică)[30]
- Integrala pantei (aria de sub curba SI timp)[31]
iv. Limitarile metodei de analiză semi-cantitativă
- SI poate varia cu distanța față de antenă
- Nu pot fi derivate valori absolute ale fluxului
sangvin miocardic
d. Analiza cantitativă
i. Metodele de analiză care procesează profulul
SI din examinările CMR de perfuzie miocardică
pentru a obține estimări ale fluxului miocardic
sunt în general denumite ca “metode de
analiză cantitativă”. Vezi [27] pentru detalii.
ii. Necesar:
- Pentru o cuantificare corespunzătoare este
necesar ca achiziția datelor să se facă utilizând
secvențele și contrastul adecvate
- O funcție de input pentru analiza răspunsului
miocardic poate fi derivată din ROI-ul cavității
VS. În scopul de a reduce efectul de saturație
al sângelui poate fi utilizat un regim de
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-

iii.
-

iv.
-

perfuzie de tip “bolus dual”, în care funcția de
input este derivată dintr-un bolus anterior
utilizând o cantitati mai mica de contrast
Doza de contrast si administrarea trebuiesc
alese pentru a minimiza efectele de saturație.
De asemenea doza tipică de contrast necesară
pentru o analiză cantitativă este mai mica
decât cea optimizată pentru analiza vizuală de
rutină.
O rezoluție temporară de 1-2 intervale RR este
necesară
Fluxul de lucru:
În general sunt utilizate aceleași surse de date
ca pentru analiza semi-cantitativă
Post-procesarea ulterioară poate avea loc fie
la aceeasi stație de lucru fie la o stație
separată
Mai multe metode de analiză au fost descrise,
incluzând:
Metode bazate pe modele[32]
Metode independente de modele[33]

Post-procesarea examinărilor cu priză tardivă de
contrast( LGE)
1. Evaluarea vizuală
a. Pentru majoritatea examinărilor evaluarea
vizuală a imaginilor de LGE este suficientă
b. Fluxul de lucru:
i. Modificați fereastra de vizualizare astfel încât:
- Imaginile parazite (noise) sunt încă detectabil
e(miocardul suprimat nu trebuie să prezinte
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o singură intensitate a imaginii)
- Regiunile cu LGE nu sunt decupate (regiunile
cu LGE nu trebuie să prezinte o intensitate
unică a imaginii)
ii. Notați daca miocardul normal prezintă un
aspect “ștanțat” (mai închis la margini, cu o
intensitate ceva mai mare central), acest lucru
semnificând un timp de inversiune care a fost
setat prea scurt și va duce la subestimarea
adevăratei extensii a LGE (Figura 4). În general
un timp de inversiune care este cu ceva prea
lung este preferat unuia care este cu ceva
prea scurt[34].
c. Criteriile pentru prezența LGE
i. Valorile crescute ale SI pot fi la fel de mari ca
ale sângelui
ii. Excludeți prezența artefactelor( vezi mai jos)
d. Evaluați tipul de LGE
i. Tipul ischemic: Prezintă o distribuție
subendocardică și se potriveste cu teritoriul
de perfuzie al unei artere coronare
ii. Tipul non ischemic: De obicei nu prezintă
distribuție subendocardică și este prezent fie
subepicardic fie medioparietal; în cazul unor
leziuni subendocardice cu extensie globală
poate fi discutată și prezența unui tip de priza
non-ischemic [35, 36].
e. Interpretați localizarea și extensia utilizând
modelul de 17 segmente cardiace al AHA[7î.
i. Comparația imaginilor cu LGE trebuie făcută
cu imaginile cine și cu cele de perfuzie (daca

Figura 4: Priza tardivă de contrast: Rolul timpului de inversiune în imagistica cu priză tardivă: În
imaginea din stânga miocardul prezintă un aspect neregulat (mai inchis la margini și mai strălucitor
central), semnificând un timp de inversiune setat prea scurt, ducând la subestimarea LGE. Imaginea
din dreapta a fost acchizitionată cu un timp de inversiune mai mare, demonstrând LGE întinsă în
segmentul inferior. Întotdeauna utilizați cel mai lung timp de inversiune care produce anularea
miocardului normal.
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acestea din urmă au fost obținute) pentru a
clasifica corect ischemia și viabilitatea [25]
ii. Estimați extensia transmurală a LGE în fiecare
segment (0%, 1-25%, 26-50%, 51-75%, 76100%) [34].
iii. La pacienții cu infarct miocardic acut includeți
și zonele hipocaptante subendocardice si
medioparietale (zone de obstructie
microvasculară – “no reflow) în calculul
dimensiunii infarctuluii
f. Capcane
i. Artefacte
- Verificati imaginele cu LGE in cel putin inca un
plan ortogonal, si /sau in același plan dupa ce
se obtine o noua imagine cu schimbarea
planului;
- “Ghosting artefact”- reflexii în hipersemnal
pot apărea datorită unei sincronizări ECG
deficitare, unei apnei ineficiente și în cazul
unor semnale T1 lungi în planul de achiziție
(de ex.lichidul cafalorahidian, pleurezii,
conținut gastric, etc.) [37]
ii. Pe imagini non-PSIR (phase sensitive inversion
recovery) țesuturile cu T1 lung (regiunile sub
zero) pot apărea cu priză de contrast[34, 38]
iii. Ocazional poate fi dificil să distingem zonele
de obstrucție microvasculară de sau trombii
parietali de miocardul viabil. În acest sens se
pot efectua examinări cine post-contrast.
iv. În cazul unui contrast redus poate fi necesară
efectuarea de secvențe suplimentare
2. Analiza cantitativă
a. Analiza cantitativă este în principal
efectuată pentru a determina extensia LGE și/sau a
zonelor “cenușii” pentru scopuri de cercetare.
Evaluarea vizuala subiectivă continuă să fie
necesară pentru identificarea anulării deficitare, a
artefactelor, a zonelor de obstucție microvasculară,
etc. și pentru a trasa contururile endocardic și
epicardic.
b. Multiple metode diferite destinate
delimitării extensiei LGE sunt descrise în literatură,
incluzând: planimetrie manuală, tehnica “n”-SD și
full width half maximum (FWHM) [39,40,41,42].
c. Întrucât aplicațiile de cercetare se dezvoltă
și dovezile de consens se acumulează, Grupul de
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Lucru se abține la momentul actual de la a prezenta
o poziție cu privire la metoda optimă pentru analiza
cantitativă
3. Instrumente de cercetare/ Analiza
cantitativă
a. Cuantificarea extensiei LGE
i. Planimetria manuală
- Trasați contururile endocardic și epicardic
- Efectuați planimetria regiunilor cu LGE în
fiecare slice
- Sumați ariile cu LGE
- Multiplicând totalul ariilor cu LGE cu grosimea
slice-ului plus spațiul dintre slice-uri, precum și
cu densitatea miocardului se obține o
estimare a greutății LGE care poate fi utilizată
pentru a calcula raportul dintre LGE si
miocardul normal
- Este considerată subiectivă
ii. Tehnica “n”- SD
- Trasați contururile endocardic și epicardic ca
ROI miocardic
- Selectați o regiune normală “îndepărtată”
(întunecată) din miocard pentru a defini SI
normal (media și deviația standard- SD).
Această abordare subiectivă poate afecta
măsurătorile.
- Este susceptibilă la variațiile sensitivității de
suprafață ale antenei.
- Selecția unui interval între miocardul normal și
LGE. Raportul semnal/zgomot (SNR- Signal to
Noise Ratio) relativ al țesutului cicatriceal vs.
miocardul normal poate varia în funcție de
tipul de contrast, doza și timpul după
injectare, puterea câmpului, tipul de secvențe
și alte variablie, inclusiv tipul de leziune. Prin
urmare nu există o valoare care e valabilă
pentru toate situațiile și de obicei trasarea
manuală este efectuată ca standard. Dupa o
standardizare adecvată valorile limită
determinate semiautomat pot prezenta o
reproductibilite mai bună. Ca punct de plecare
pentru aceasta recomandăm n+5SD pentru
infarct și n+3SD pentru miocardită
- Prezența LGE în miocard este apoi
determinată automat
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-

iii.
-

Necesită corecție manuală pentru a include
zonele de obstrucție microvasculară (”noreflow”) și pentru a exclude artefactele și
sângele (erori în trasarea conturului
endocardic)
Tehnica FWHM
Se trasează conturile endocardice si epicardice
pentru ROI-ul miocardic
Utilizează întreaga lățime a histogramei SI
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-

Există multiple metode de cuantificare a
extensiei zonelor cu semnal intermediar
- Grupul de Lucru nu poate oferi o opinie la
acest moment datorită unei lipse a
consensului cu privire la literatura existentă
- Poate lua în considerare variațiile spațiale ale
sensitivității antenei
c. Mapping-ul T1: [46,47, 48,49]
- Poate fi util în identificarea fibrozei

Figura 5: CMR în infarct miocardic acut. Infarct reperfuzat în teritoriul arterei descendente anterioare.
Stânga: imagine în secvență T2 (STIR), în secțiune medioventriculară, prezentând o crestere a
semnalului. Dreapta: Secvență LGE în aceeași poziție.
pentru ROI-ul miocardic la jumătate din
intensitatea maximă a semnalului în cicatrice
ca limită între miocardul normal și LGE
- Se determină prezența sau absența LGE, iiar în
cazul în care LGE este prezent se selectează un
ROI care include maximul semnalului. Această
selecție subiectivă poate afecta determinările.
- Este susceptibilă la variații spațiale ale
sensitivității antenei, deși poate mai puțin
decât tehnica ”n”-SD [40].
- E considerată mai reproductibilă decât tehnica
n”-SD [42].
- Întrucât tehnica presupune prezența unui
centrul cu LGE hiperintens, poate fi mai putin
precisă decât tehnica ”n”-SD atunci când LGE
este parcelară sau cu semnal intermediar [43].
- Necesită corecții manual pentru a include
zonele de obstrucție microvasculară (”noreflow”) pentru a exclude artefactele și
sângele (erori în trasarea conturului
endocardic)
b. Zonele peri-infarct:[44, 45]

-

miocardice difuze
Poate oferi o evaluare cantitativă a extensiei
fibrozei
În literatura există multiple secvențe și
protocoale de achiziție
Întrucât aplicațiile de cercetare se dezvoltă și
dovezile de consens se acumulează, Grupul de
Lucru se abține la momentul actual de la a
face recomandări specifice.

Post-procesarea secvențelor ponderate T2
1. Analiza vizuală
a. Analiza vizuală are ca scop identificarea sau
excluderea regiunilor cu o SI crescută, indicând
prezenta apei.
b. Pentru patologii cu distribuție regională,
așa cum sunt sindroamele coronariene
acute/infarctul (Figura 5), miocardita la debut și
sarcoidoza, o analiză vizuală calitativă a SI poate fi
suficientă
c. Modul de lucru:
i. Identificați și afișați imaginile corespunzătoare
ii. Modificați contrastul și luminozitatea pentru a
minimiza paraziții SI în fundal (aceștia trebuie
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să fie în continuare detectabili), și pentru a
reduce valorile SI afișate la o arie cu SI
maxim, fără a permite “over-shining” cu
afișarea eronată a unor pixeli ca albi
iii. Verificați prezența artefactelor
d. Criterii pentru edem:
i. Zona cu SI crescută clar detectabilă
ii. Respectă regiunile anatomice
iii. Prezintă o distribuție regională
corespunzătoare (predominent
subedocardică, transmurală, predominent
subepicardică, focală)
iv. Verificabilă în doua incidențe perpendiculare
e. Valori ale SI crescute, sugestive pentru
edem mioardic vor fi comparate cu
i. Funcția regională
ii. Alte patologii tisulare, cum ar fi leziuni
ireversibile (cicatrici/fibroză, infiltrat)
f. Capcane ale analizei vizuale:
i. Inomogenitatea suprafeței antenei: O
distribuței inegală a sensitivității receptorului
suprafeței antenei poate duce la valori falsscăzute în segmentele cele mai îndepărtate de
suprafața antenei sau valori fals-crescute în
segmentele apropiate de suprafața antenei,
mai ales în secvențele dark-blood de tip spin
echo cu inversiune triplă (STIR, TIRM). Prin
urmare se va utiliza o antenă ce are algoritmi
de corecție fiabili și corecți pentru a se obține
un semnal omogen.
ii. Artefacte în hiposemnal: Aritmiile sau
mișcările în plan ale miocardului pot produce
artefacte, făcând arii mari să apară cu un fals
hiposemnal, mai ales în secvențele de tip
STIR/TIRM.
iii. Artefacte în hipersemnal: În secvențele darkblood de tip spin echo cu triplă inversiune
fluxul sangvin lent poate duce la o suprimare
ineficientă a fluxului, ducând la valori crescute
ale SI ce pot fi confundate cu edem
miocardic.
2. Evaluarea semi-cantitativă
a. Întrucât artefactele cu SI scăzut pot duce la
un mod de distribuție al SI similar celui din edemul
miocardic extins, o simplă analiză vizuală poate
produce rezultate incorecte. Cuantificarea SI
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utilizând regiuni de referință este mult mai puțin
sensibilă la aceste erori și prin urmare este
recomandata.
b. Necesar:
i. Valori normale testate pentru valorile sau
procentele SI
c. Fluxul de lucru
i. Analiza globală a SI
- Trasarea contuturilor endocardic și epicardic
ale VS
- Pentru raportul SI- T2 trasați conturul pentru
un ROI într-o arie mare a mușchiului scheletic,
cât mai aproape de inimă și în centrul
câmpului de recepție al antenei (pentru
secțiunile în ax scurt e preferat mușchiul
serratus anterior).
ii. Analiza SI regionala
- Trasați conturul pentru un ROI în aria afectată
și faceti un raport SI cu cea a mușchiului
scheletic.
iii. Chiar dacă o valoare de 1.9 poate fi utilizată
pentru secvențele spin-echo de tip dark-blood
cu triplă inversie [50] este recomandată
utilizarea unei valori locale, bine stabilite,
întrucât SI si valorile raportului pot varia între
setările secvențelor (mai ales timpul de ecou
(TE)) și tipurile de scanner. Pentru aceste
imagini poate fi utilizată o hartă de culori,
bazată pe calcule parametrice și afișarea unor
pixeli miocardici cu un raport SI mai mare sau
egal cu 2.
3. Analiza cantitativă
a. Cercetare/imagistică avansată
i. T2 mapping[51]
- Poate ține cont de variațiile spațiale în
sensitivitatea antenei
- În literatură sunt descrise secvențe și
protocoale de examinare multiple
- Poate oferi deteminări cantitative ale
edemului
- Întrucât aplicațiile de cercetare sunt în
evoluție și datele se acumulează, Grupul de
Lucru a decis să se abțină de la a-și declara o
opinie la momentul actual.
Post-procesarea secventelor T2*
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1. Analiza vizuală
Secvenșele T2* necesită întotdeauna o analiză
cantitativă. Analiza vizuală este utilizată pentru a se
obține o calitate optimă a imaginii, acest lucru
reprezentând cel mai important factor în precizia
analizelor.
2. Analiza cantitativă
a. Evaluarea T2* necesită întotdeauna o
analiză cantitativă utilizând programe aprobate
pentru evaluarea T2* a pacienților
b. Un ROI definit la nivelul septului ventricular
i. Atenție la a evita sângele sau vasele coronare
ii. ROI-urile septale evită artefactele de
susceptibilitate date de interfețele tisulare
c. Valorile medii al SI din ROI sunt afișate ca
funcție de TE (Figura 6)
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i.
ii.

SI scade cu creșterea TE
O curbă mono-exponențială este potrivită
datelor
iii. Timpul de degradare al SI scade cu creșterea
încărcării cu fier (mai rapid pentru T2*)
iv. La pacienții cu supraîncărcare de fier SI
pentru TE mai mari poate scădera mult sub cel
al artefactelor de fundal, producând un aspect
orizontal al curbei și o subestimare a T2*.
v. Acest fapt poate fi compensat prin:
- Trunchierea curbei prin îndepărtarea timpilor
tardivi (Figura 6e) [52, 53]
- Acest lucru nu e semnificativ când sunt
utilizate secvențe cu inversiune dublă (blackblood) [54].
d. Valorile de interval (la 1.5 Tesla):

Figura 6: Secvențe T2* pentru evaluarea supraîncărcării cu fier. a) Secventa T2* a unei inimi normale,
prezentând o scădere lentă a semnalului cu creștere TE. b) Curba de degradare pentru miocardul
normal T2*=33,3 ms. c) Inima cu incarcare cu fier. Se notează pierderea importantă de semnal la un
TE =9,09. d) Curba de degradare pentru o inima puternic încărcată cu fier, prezentând o scădere
rapidă a semnalului cu creșterea TE. Curba prezintă un platou pe măsură ce IS miocardic scade sub
nivelul zgomotului de fundal. e) Valorile pentru TE mari sunt îndepărtate (metoda de truncare)
producând o curbă cu potrivire mai bună și valori mai scăzute ale T2*.
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i.

Valoarea normală a T2* cardiac este 40ms
[55]
ii. T2* < 20 ms = supraîncărcare miocardică cu
fier [56]
iii. T2* < 10ms indică un risc crescut de
dezvoltare a insuficienței cardiace [57]
e. Evaluarea CMR a T2* la 3T pentru
evaluarea hemocromatozei nu poate fi
recomandată la momentul actual. T2* se scurtează
cu creșterea intensității câmpului, făcând evaluarea
încărcării cu fier mai problematică, verificarea
clinică lipsind.
Interpretarea si post-procesarea secvențelor de
flux
1. Analiza vizuală
a. Achiziții corect aliniate de tip cine sau seturi de cine pot oferi informații valoroase asupra
fluxului și relațiilor cu structurile adiacente, mai
ales cu privire la direcția, sensul și dimensiunile
aproximative ale jetului produs de valva
incompetenta , stenoze sau șunturi. Astfel de
informații pot fi importante în evaluarea
credibilității si corectitudinii măsurătorilor fluxului,
care pot fi impactate de mai multe surse posibile
de eroare. Secvențele cine gradient eco diferă
oarecum de SSFP din punct de vedere al
intensificării sau reducerii semnalului datorat
fluxurilor. De notat, SSFP poate oferi o delimitare
clară între semnalul relativ strălucitor din voxelii
aliniați în centrul coerent al jetului și semnalul de
joasă intensitate care înconjoară un astfel de
centru. Achizițiile de velocitate a fluxului în
contrast de fază efectuate în plan transvers sau
paralel pot oferi informații vizuale cu privire la
direcția, dimensiunile și fluxului și poate de
asemenea vizualiza morfologia, care poate oferi
indicii către etiologia unui jet anormal (de ex.
vizualizarea unui jet accelerat la nivelul unei
coarctații, a unei insificiențe valvulare, a unui flux
printr-un defect septal atrial sau într-o fenestrație
Fontan (Figura 7)) [58, 59].
b. Capcane:
i. Aspectul fluxului atât în secvențele cine cât și
în cele cu codare de fază sunt foarte
dependente de poziția imaginii și orientarea
ei, mai ales în cazul unui jet turbulent.
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Dacă intervalul de codare al velocității (VENC)
este stabilit prea sus, vizualizarea jetului poate
sa nu se obțină. Dacă este stabilit prea jos
imaginile vor prezenta un aspect mozaicat
[60].
Dacă grosimea slice-ului este prea mare în
cazul deteminărilor în același plan (in-plane)
velocitățile mai mari vor fi diminuate cu
velocitățile mai joase și țesutul staționar și
jeturile turbulente și fluxul laminar pot fi
vizualizate incorect.
Dacă inelul valvular este foarte dinamic sau
planul de achiziție nu este stabilit corect,
morfologia valvulară nu poate fi vizualizată.
Dacă examinarea are loc în prezența unor
device-uri ce conțin metal, pierderea
semnalului poate fi prezentă ca artefact și
interpretarea trebuie făcută cu precauții.
TE ar trebui să fie cât mai mic posibil pentru a
obține o precizie crescută; mai ales în
prezența unor jeturi turbulente cu viteză mare
și acesta ar trebui păstrat pâna la 3.5 ms.(61)
2. Analiza cantitativă
a. Fluxul de lucru:
Încărcați imaginile de fază și magnitudine în
program. Stabiliți strălucirea și contrastul
fereastrei de examinare pentru ambele astfel
încât marginile ROI-ului sunt bine delimitate.
Examinați imaginile pentru a vă asigura ca au
o calitate suficientă și ca nu a fost depășit
VENC-ul sau că prezintă un contrast prea slab
(de ex. dacă VENC-ul a fost setat prea sus).
Trasați marginile vasului pe fiecare imagine de
fază și magnitudine astfel încât doar interiorul
vasului să fie inclus (Figura 8); asigurați-vă ca
artefactele din afara vasului nu sunt incluse.
Verificați ca s-a lucrat corect folosind imaginile
de magnitudine, întotdeauna păstrând în
minte faptul că imaginile de fază sunt cele
care conțin informația.
Poate fi luată în considerare corecția în funcție
de un indicator de bază sau o fantomă [62, 63)
Parametrii calculați direct vor include: volumul
anterograd, volumul retrograd, viteza
maximă, viteza medie
Parametrii derivați vor include:
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-

-

Volumul net [ml] = volumul anterogradvolumul retrograd
Fracția de regurgitare [%] = (volumul
retrograd/volumul anterograd) * 100
Debitul cardiac (litri/minut) = (volumul net
[ml] x frecvența cardiacă [bătăi/minut]/1000)
și indexul cardiac (debitul cardiac/BSA) când
sunt luate ăn calcul frecvența cardiacă și
suprafața corporală.
Fluxul regional către plămâni, măsurând
debitul cardiac în fiecare ramură a arterei
pulmonare (de ex. procentajul de flux în
plămânul drept = fluxul în artera pulmonară
dreaptă/(fluxul din artera pulmonară
dreaptă+fluxul din artera pulmonară stângă) x
100.
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-

Volumele de regurgitare ale valvelor
atrioventriculare pot fi obținute prin oricare
din cele 2 metode: A) determinarea directă a
fluxului diastolic prin valvă și scăderea fluxului
sistolic anterograd prin valva semilunară
asociată sau B) determinarea volumului bătaie
utilizând CMR și scăzând fluxul anterograd
prin valva semilunară asociată.
b. Capcane:
i. Pe imaginile de fază aria fluxului poate fi cu
ceva mai mare decăt aria de pe imaginile de
magnitudine
ii. Daca VENC-ul este depășit majoritatea
pachetelor software permit
mișcarea/schimbarea ”intervalului dinamic” al
imaginilor, astfel încât VENC-ul să nu fie

Figura 7: Imagistica fluxului în patologia cardiovasculară congenitală. Vizualizarea fluxului printr-o
fenestrație a ventriculului unic dupa operație Fontan. Stânga-sus este imaginea în secvență de
magnitudine, Dreapta-sus este imaginea în secvență gradien-echo cu bandă de saturație iar imaginea
din stânga-jos este o harta de velocitate în secțiune tricamerală demonstrând fluxul la nivelul
fenestrației (săgeata neagră). Se notează sensurile opuse ale fluxului la nivelul venelor pulmonare
drepte (RPV- flux alb) și stângi (LPV- flux negru). DAo- Aorta descendentă..
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iii.

iv.

depășit. De exemplu, dacă viteza maximă în
aortă este 175 cm/s iar VENC a fost setat la
150 cm/s, intervalul dinamic este între -150
cm/s și +150 cm/s (300 cm/s). Acest interval
poate fi deplasat pentru a fi de la -100 cm/s la
+200 cm/s pentru a compensa pentru viteza
crescută. Deplasarea se va vizualiza pe un
grafic al vitezelor unde faza in care VENC este
depășit nu se inversează după corecție.
În general zona care depășeste VENC în ROI
este în centrul vasului și nu la periferie; dacă
apare periferic este de obicei (dar nu
întotdeauna) în afara vasului.
Dacă examinarea are loc în prezența unui
device cardiac poate fi prezente artefacte de
duc la o pierdere a semnalului, interpretarea
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vi.

maximă raportată pe baza unui singur pixel să
fie calculată incorect. Calculând-o ca o medie
a mai multor pixeli adiacenți artefactele vor
produce un impact mai mic dar viteza maxima
”adevărată” poate fi mai mare decât valoarea
calculată. Acești factori trebuie luați în
considerare, interpretarea trebuind adaptată
în funcție de metoda utilizată.
Cand se tentează determinarea vitezei
maxime utilizând un plan longitudinal in
lungul vasului , interpretarea treubie
moderată de faptul că acest parametru poate
fi o subestimare, întrucât viteza maximă reală
poate fi undeva la nivelul venei contracte
harta de viteze calculată în plan paralel poate
fi obținută la alt nivel decât cel al vitezei

Figura 8: Cuantificarea fluxului. (sus): Contururile au fost trasate pentru a delimita llumenul aortic la
nvelul joncțiunii sinotubare pe parccursul celor 20 de faze ale ciculului cardiac pentru a evalua fluxul
aortic. (jos): Curbele de flux obținute din măsurătorile efectuate în aorta ascendentă și trunchiul
arterei pulmonare la un pacient cu defect septal ventricular, arătând un șunt stânga-dreapta.
v.

trebuind să se facă cu precauții.
Când se determină viteza maximă unele
pachete software o vor determina într-un
singur pixel din ROI, în tim ce altele îl vor
calcula ca media câtorva pixeli adiacenți din
ROI. Prezenta de artefacte poate face viteza

vii.

maxime. Dacă porțiunea de stenoză maximă
este îngustă sau slab definită, deteminarea
vitezei jetului e deseori imposibila.
Viteza maximă este doar puțin afectată de
modificările minore ale fazei, în timp ce
determinările de volume pot fi afectate
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dramatic chiar și de un minim offset datorat
aspectului cumulativ al integrării spațiului
excesiv (în cadrul ROI-ului) și în timp (de-a
lungul ciclului cardiac). Dilatarea vaselor mari
tinde să crească erorile de acest tip[64].
viii. Orientarea planului de examinare
perpendicular pe direcția fluxului poate avea
un impact semnificativ asupra determinării
vitezei maxime însă fără a afecta semnificativ
volumul fluxului [65].
3. Instrumente de cercetare
a. Flux 4D: Utilitatea acestei abordări este
subiectul unor cercetări în curs.
b. Mapping-ul vitezei în timp real: Utilitatea
și algoritmii de post-procesare optimi de alicat
pentru această abordare este subiectul unor
cercetări în curs.
Post-procesarea imaginilor de angiografie ale
aortei toracice, arterelor pulmonare și venelor
1. Analiza vizuală
a. Reconstrucții de tip MIP (Maximum
Intensity Projection) pentru un prim review al
datelor 3D precum și în scop demonstrativ (Figura
9A). Tehnicile de reconstrucții virtuale (VR) pot fi
utilizate pentru demonstrații dar nu pentru o
analiză detaliată.
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i.

ii.

i.

i.

i.

i.

b. Aorta [67]:
Grosimea peretelui: evaluați-o pe imaginile de
tip balanced steady state free precession
(bSSFP) sau turbo spin echo
Neregularitățile peretelui: evaluați-le pe
imaginile sursa 3D MRA și bSSFP sau turbo
spin echo.
c. Arterele pulmonare [68]:
Reconstrucții multiplanare dublu oblice și MIP
țintite pentru evaluarea prezenței de trombi
aderenți de perete, neregularități ale
peretelui și schimbări bruște ale diametrului.
d. Venele pulmonare [69]:
Verificați prezența de inserții atipice sau de
mici vene accesorii.
e. Arterele coronare:
Angiografia RMN a coronarelor poate
prezenta un rol în evaluarea anomaliilor
congenitale dar de obicei nu în contextul
patologiei ischemice cardiace. Traseul
arterelor coronare este evaluat cel mai bine
pe imaginile sursă, reconstrucții multiplanare
(MPR) sau reconstrucții MIP țintite.
2. Analiza cantitativă
a. Aorta:
Se vor efectua măsurători multiple ale
diametrelor aortice, la niveluri standardizate

F
igura 9: Angiografie RM. Stare dupa corecția chirurgicală a unei disecții aortice de tip Stanford A, cu
un graft la nivelul aortei ascendente. Imaginea A prezintă imaginile sursă a unei secvențe cu apnee 3D
gradient recalled echo sequence dupa injectarea de contrast. Reconstrucții multiplanare în plan axial
(B) la nivelul trunchiului arterei pulmonare (PT) arată un graft de aorta ascendenta (aAo) bine perfuzat
și un fald de disecție persistent in aorta descendentă, cu un lumen adevărat (*) și fals (**).
Reconstrucții oblice duble (C) arată o îngustare la originea arterei carotide comune (săgeta) și fald de
disecție propagându-se in artera subclavie stângă (vârf de săgeată), cu perfuzia ambelor lumene.
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ii.

(Figura 10) [66], în plan perpendicular pe axul
vasului. Dacă e posibil determinările se vor
efectua în diastolă.
Diametrul interior al vasului. Se raporteaza. În
prezența unei îngroșări parietale (tromb sau
hematom intramural) trebuie raportat și
diametrul extern al vasului.
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iii.

Diametrele sinusal și al joncțiunii sinotubare
nu pot fi determinate pe imagini obținute fără
sincronizare cardiacă întrucât artefactele de
mișcare pot produce imagini neclare cu o
supra/subestimare consecutivă. Determinarea
lor necesită examinări cu sincronizare ECG, fie
sub forma unor achiziții 3D SSFP făcute în
telediastolă, fie sub forma unui set continuu
de imagini cine aliniate pentru a traversa axul
rădăcinii aortei. Utilizarea unor metode
consistente de achiziție și determinare sunt
esențiale pentru evaluarea în timp; de
exemplu determinarea telediastolică a
diametrelor sinusurilor rădăcinii aortei, care
pot fi dilatate asimetric.
iv. Rezultatul standard va include tabel cu
diametrele măsurate.
b. Trunchiul arterei pulmonare
i. Cel mai larg diametru intern este măsurat
perpendicular pe axul lung al TAP la nivelul
bifurcației, pe secțiuni axiale.
c. Venele pulmonare:
i. Pentru determinarea diametrelor sunt
necesare MPR ale venelor pulmonare
perpendiculare pe fluxul sangvin.
Abrevieri:
Termenii Engleză
CAD
Coronary artery
disease
CMR
Cardiovascular
magnetic
resonance
LGE
Late Gadolinium
enhancement

Figur
a 10: Repere anatomice pentru raportarea
standardizată a diametrelor aortei la nivelul
sinusurilor valsalva (1), joncțiunii sinotubare(2),
aortei ascendente (3), proximal de trunchiul
brahiocefalic (4), între carotida comună stângă și
artera subclavie stângă(5), distal de artera
subclavie stângă(6), aorta descendentă (7),
diafragm (8), aorta abdominală ddeasupra
trunchiului celiac (9). (Adaptat după[66]).
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inversiune
TR
Repetition time
Timp de repetiție
VENC
Velocity encoding
Codare a
velocității
VR
Volume rendering Reconstrucție de
volum
bSSFP: Balanced steady state free precession; CAD:
Coronary artery disease; CMR: Cardiovascular
magnetic resonance; FWHM: Full width half
maximum; LGE: Late Gadolinium enhancement; LV:
Left ventricle; MIP: Maximum intensity projection;
MPR: Multiplanar reconstruction; PSIR: Phase
sensitive inversion recovery; ROI: Region of
interest; RV: Right ventricle; SD: Standard
deviation; SI: Signal intensity; STIR: Short-tau
inversion recovery; TE: Echo time; TI: Inversion
time; TR: Repetition time; TSE: Turbo spin echo;
VENC: Velocity encoding; VR: Volume rendering.
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