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Η μιτροειδής βαλβίδα αποτελεί 
μία σύνθετη κατασκευή η οποία 
αποτελείται από διαφορετικά 

στοιχεία. Αυτά είναι οι γλωχίνες, ο δα-
κτύλιος, οι τενόντιες χορδές και οι θηλο-
ειδείς μύες. Η βέλτιστη λειτουργία της 
βαλβίδας εξαρτάται από την ακεραιότητα 
της κατασκευής της και από την αλληλεπί-
δραση της με την αριστερή κοιλία και τον 
αριστερό κόλπο.

Η χρήση της πραγματικού χρόνου τρισ-
διάστατης διοισοφάγειας ηχωκαρδιογραφί-
ας καθιστά εφικτή την περιγραφή της ανα-
τομίας της βαλβίδας, την ακριβή εντόπιση 
της παθολογίας αυτής και συνακόλουθα τη 
διαπίστωση του μηχανισμού της ανεπάρ-
κειας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ανα-
γκαία βήματα τόσο για τη λήψη της απόφα-
σης χειρουργικής επιδιόρθωσης της βαλβί-
δας όσο και για το σχεδιασμό και την κα-
θοδήγηση της χειρουργικής επέμβασης. Η 
επέμβαση εκλογής για τη σοβαρή ανεπάρ-
κεια της μιτροειδούς βαλβίδας αποτελεί η 
επιδιόρθωση και όχι η αντικατάσταση, κα-
θώς η διατήρηση της βαλβιδικής συσκευ-
ής οδηγεί σε καλύτερα ποσοστά επιβίω-
σης των ασθενών.1 Η πραγματικού χρόνου 
τρισδιάστατη απεικόνιση της μιτροειδούς 
βαλβίδας κατά τη διάρκεια διοισοφάγει-
ου ηχωκαρδιογραφήματος (Real time 3 di-

mensional transesophageal echocardiogra-
phy) προσφέρει τη δυνατότητα εκτίμησης 
της μιτροειδούς βαλβίδας από την κολπική 
και την κοιλιακή της επιφάνεια. Επιπλέον 
η τρισδιάστατη απεικόνιση παριστά καλύ-
τερα τις σχέσεις στο χώρο μεταξύ των δια-
φόρων στοιχείων που την αποτελούν. Και 
τέλος, προσφέρει ακριβή απεικόνιση των 
διαφορετικών τμημάτων των γλωχίνων, κα-
θιστώντας έτσι ευχερέστερη την ανάδειξη 
παθολογικού τμήματος.2 Πιο πρόσφατα, 
οι ανακατασκευασμένοι από τρισδιάστα-
τες εικόνες παραμετρικοί χάρτες προσφέ-
ρουν επιπρόθετες πληροφορίες καθώς επί-
σης και σειρά μετρήσεων ανατομικών χα-
ρακτηριστικών της βαλβίδας.3 Το μοντέλο 
αυτό της μιτροειδούς βαλβίδας στην τελο-
συστολή ανακατασκευάζεται από τρισδιά-
στατες εικόνες που έχουν ληφθεί στη διάρ-
κεια διοισοφάγειου ηχωκαρδιογραφήματος 
με κεφαλή τρισδιάστατης λήψης στοιχείων 
(Philips Medical Systems, Andover, MA) 
και απαιτεί επίσης το αντίστοιχο λογισμικό 
(MVQ, QLAB, Philips Medical Systems). Η 
ανάγνωση των χαρτών αυτών της μιτροει-
δούς διευκολύνει την αναγνώριση του τμή-
ματος της γλωχίνας που συμμετέχει στη γέ-
νεση της παθολογίας της βαλβίδας, ιδίως 
όταν η ερμηνεία του ηχωκαρδιογραφήμα-
τος γίνεται από νέους καρδιολόγους.3
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Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται τρισδιάστα-
τες εικόνες της μιτροειδούς και παράλληλα οι αντίστοι-
χοι παραμετρικοί χάρτες. Οι παραμετρικοί χάρτες ανα-
κασκευάστηκαν με τη βοήθεια τρισδιάστατων εικόνων 
της μιτροειδούς οι οποίες λήφθηκαν με την τρισδιάστα-
τη κεφαλή και με τη χρήση δύο διαφορετικών τεχνικών: 
είτε του ευρύ τομέα με εστίαση (wide sector focused 
technique, live 3D zoom, 85ο×85ο) είτε του στενού το-
μέα (narrow sector, live 3D, 30ο×60ο).

Ο πρώτος ασθενής έχει φυσιολογική μιτροει-
δή βαλβίδα (Εικόνες 1, 2). Ο παραμετρικός χάρτης 

Εικόνα 1. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση με εστίαση 
(zoomed mode). «Χειρουργική όψη» (surgeon’s view) της μιτροει-
δούς βαλβίδας. Φυσιολογική ανατομία.

Εικόνα 2. Παραμετρικό μοντέλο της παραπάνω φυσιολογικής 
βαλβίδας. AL προσθιοπλάγιο, PM οπισθιομέσο, Α πρόσθιο, Ρ 
οπίσθιο, Αο αορτή.

Εικόνα 3. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση με εστίαση 
(zoomed mode) «Χειρουργική όψη» (surgeon’s view) της μιτροειδούς 
βαλβίδας η οποία απεικονίζει την πρόπτωση των τμημάτων P1 και P2.

Εικόνα 4. Παραμετρικός χάρτης της προηγούμενης βαλβίδας ο οποίος 
δείχνει την απώλεια της γραμμής σύγκλεισης των γλωχίνων στην τε-
λοσυστολή καθώς και την πρόπτωση των τμημάτων P1 και P2. Η πρό-
πτωση αναπαρίσταται με το πορτοκαλί χρώμα των τμημάτων αυτών.

Εικόνα 5. Παραμετρικός χάρτης της προηγούμενης βαλβίδας. 
Πλήρης έκθεση της ανατομίας της βαλβίδας.
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απεικονίζει μία φυσιολογική βαλβίδα με φυσιολο-
γικό δακτύλιο και φυσιολογική γραμμή σύγκλεισης 
των γλωχίνων.

Ο δεύτερος ασθενής έχει παθολογική βαλβίδα 
με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς εξαιτίας πρό-
πτωσης των P1 και P2 τμημάτων (Εικόνες 3, 4, 5). Η 
τρισδιάστατη εικόνα δείχνει την πρόπτωση των τμη-
μάτων αυτών. Ο παραμετρικός χάρτης δείχνει επίσης 
με ευκρίνεια την πρόπτωση των Ρ1 και Ρ2, αλλά επι-
πλέον απεικονίζει την απώλεια της γραμμής σύγκλει-
σης των γλωχίνων και την πρόπτωση αυτών προς τον 
αριστερό κόλπο, όπως φαίνεται από το διαφορετικό 
χρώμα (πορτοκαλί) αυτών. Τέλος ο χάρτης προσφέ-
ρει ποικίλες μετρήσεις του γεωμετρικού σχήματος 
της βαλβίδας.

Ο τρίτος ασθενής έχει σοβαρή ανεπάρκεια μι-
τροειδούς λόγω νόσου Barlow (Eικόνες 6, 7). Το πα-
ραμετρικό μοντέλο της μιτροειδούς δείχνει πρόπτω-
ση περισσότερων του ενός τμημάτων της πρόσθιας 
και της οπίσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς καθώς 
και απώλεια της γραμμής σύγκλεισης.

Συμπερασματικά, οι παραμετρικοί χάρτες της μι-
τροειδούς βαλβίδας διευκολύνουν την αναγνώριση 
των τμημάτων των γλωχίνων που εμφανίζουν πρό-
πτωση και επιπλέον προσφέρουν ποικίλες μετρήσεις 
των ανατομικών χαρακτηριστικών της βαλβίδας. Κα-

τά συνέπεια αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μοντέ-
λο για την εκτίμηση της παθολογίας της μιτροειδούς 
βαλβίδας.
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Εικόνα 6. Τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση με εστίαση 
(zoomed mode). «Χειρουργική όψη» μιτροειδούς βαλβίδας με 
νόσο Barlow.

Εικόνα 7. Παραμετρικό μοντέλο μιτροειδούς βαλβίδας με νόσο 
Barlow. Απώλεια της γραμμής σύγκλεισης των γλωχίνων και 
διαφορετικός βαθμός πρόπτωσης των τμημάτων της πρόσθιας 
και οπίσθιας γλωχίνας της μιτροειδούς. Ο διαφορετικός βαθμός 
πρόπτωσης αναπαρίσταται με τη διαφορετική απόχρωση του 
πορτοκαλί χρώματος κάθε προπίπτοντος τμήματος. (Οι συντμή-
σεις όπως και στην εικόνα 2).


