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Rezumat 
În acest studiu s-a urmãrit rolul ecocardiografiei transtoracice (ETT) tridimensionale (3D) în evaluarea 
morfologiei valvelor cardiace, la pacienți cu valvulopatii. 
Metodã: Un numãr de 104 pacienți consecutivi, propuși pentru intervenție chirurgicalã valvularã au 
fost investigați ETT bidimensional (2D) și 3D în timp real, și prin cateterism cardiac. Utilizând datele 
intraoperatorii ca standard de aur, s-au comparat rezultatele ETT 2D cu cele 3D, privind morfologia 
valvularã. S-a folosit un scor de apreciere al segmentelor valvulare (0=incorect, 1=corect). 
Rezultate: Ecocardiografia 3D a oferit o vizualizare corectã a segmentelor valvulare comparativ cu 
ETT 2D, la mai mulți pacienți (731/770 ETT 3D versus 693/770 ETT 2D, p<0.01). Segmentele cuspelor 
au fost identificate mai bine ETT 3D decât 2D (502/531 versus 471/531, p<0.01). Evaluarea 
comisurilor a fost asemãnãtoare prin cele douã metode ecocardiografice (229/239 versus 222/239, 
p=0.09). Sorul total ETT 3D pentru valvele mitralã și aorticã a fost semnificativ mai bun decât scorul 
total ETT 2D (media scorului 12.91±1.62 3D versus 11.58±1.02 2D, p=0.02). Superioritatea ETT 3D a 
fost demonstratã indiferent de ritmul cardiac (p<0.05 în ritm sinusal și în fibrilație atrialã). 
Sensibilitatea și specificitatea ETT 3D a fost de 91% și 84%, iar pentru ETT 2D  de 85% și 77%. 
Concluzii: Ecocardiografia 3D în timp real este superioarã ETT 2D în ce privește localizarea și 
depistarea patologiei valvulare, indiferent de ritmul cardiac. 
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