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MITRÁLNA STENÓZA

• Je v dospelosti skoro výlučne dôsledkom reumatického postihnutia chlopne 

• Rozsiahla anulárna kalcifikácia 

• Vzácne môže stenózu imitovať myxóm LP

• Vrodené formy sú v dospelosti veľmi vzácne (padákovitá deformácia chlopne 

)







MITRÁLNA REGURGITÁCIA

• je z hľadiska etiológie veľmi rôznorodé ochorenie,ktoré môže byť spôsobené 

viacerými patologickými procesmi

• správne načasovanie chirurgického riešenia MR nie je v klinickej kardiológii 

častokrát jednoduché,pretože aj pri  hemodynamicky významnej chybe môžu 

byť príznaky pomerne malé

• je to spôsobené adaptáciou ľavej komory, ľavej predsiene, alebo aj 

adaptáciou pacienta na ochorenie



• V Európe je mitrálna regurgitácia druhou najčastejšou chlopňovou chybou , ktorá si 

vyžaduje chirurgickú operáciu 

• Neoperovaná významná degeneratívna MR má trvalo progresívny charakter

• Plocha regurgitačného ústia EROA sa zväčšuje o 6mm2 ročne, mortalita je 6,3% 

ročne, FAP 5% ročne, NSS 0,8 až 4% ročne

• Po 10 rokoch má 63% pts kardiálne zlyhávanie, 30% permanentnú FAPa 90% pts. 

Podstúpi operáciu alebo zomrie



• Kauzálna medikamentózna liečba neexistuje , môže ovplyvniť len príznaky a 

komplikácie pokročilej závažnej MR

• Základom sú diuretiká, vazodilatátori môžu byť účinné pri funkčnej MR s dysfunkiou 

ĽK alebo pri hypertenzii, pri  organickej MR sa nedoporučujú / neovplyvňujú 

prognózu /



PRI HODNOTENÍ ETIOLÓGIE SI TREBA UVEDOMIŤ , 
ŽE MITRÁLNA CHLOPŇA JE FUNKČNÁ JEDNOTKA, 
KTORÁ JE TVORENÁ:

• mitrálnymi cípmi 

• mitrálnym prstencom

• šľašinkami

• papilárnymi svalmi a k nim priľahlou stenou



















Organické a ischemické postihnutie mitrálnej chlopne sú dve rozdielne jednotky, 

ktoré vyžadujú  aj iný prístup k indikácii a správnemu načasovaniu chirurgického 

riešenia 





Rozdielna patofyziologická situácia vzniká pri akútnej  a chronickej MR



• Akútna MR – srdce nie je na situáciu pripravené, preto sú hemodynamické 

dôsledky veľmi závažné

• časť tepového objemu sa vracia do ĽP, ktorá má malú distenzibilitu, a preto 

môže v systole tepový objem prechádzať do pľúcnych žil. 

• súčasne sa znižuje dopredný tok a srdcový  výdaj (CO)



CHRONICKÁ MR

• v prvej fáze je EF ĽK vyššia 

• chronické objemové preťaženie spôsobuje dilatáciu ĽP aj ĽK a súčasne aj ich väčšiu 

poddajnosť

• zvýšené napätie v stene ĽK spôsobuje postupné znižovanie jej funkcie



PRI HODNOTENÍ VÝZNAMNOSTI CHYBY SI TREBA  
UVEDOMIŤ, ŽE VEĽKOSŤ REGURGITAČNÉHO 
OBJEMU ÚZKO SÚVISÍ

• s aktuálním stavom hemodynamiky

• pomerom systolického gradientu medzi ĽP a ĽK

• systémovým TK

• náplňou cievneho riečiska

• periférnou rezistenciou

• s pridruženými chlopňovými chybami 

• terapiou ovplyvňujúcou hemodynamiku 





ORGANICKÁ MITRÁLNA REGURGITÁCIA

• je progresívne ochorenie

• dochádza pri nej  k nárastu regurgitačného objemu o 8 ml ročne a 

efektívneho regurgitačného ústia asi o 6 mm2 ročne

• vzhľadom na rozdielnu príčinu ochorenai je aj prirodzený priebeh rôznorodý 

a 5- ročné prežívanie kolíše v rôznych prácach od 27–97 %



MYXOMATÓZNA DEGENERÁCIA MITRÁLNEJ 
CHLOPNE

• etiológia vzniku ochorenia je nejasná 

• prítomný prolaps alebo spätný tok krvi do predsiene u oboch cípov mitrálnej 

chlopne 

• cípy: zväčšené, stenčené, niekedy praskajú, dilatácia anulus fibrosus 

• v 20 – 40% môžu byť postihnuté aj ostatné chlopne 

• vznik trombov a kalcifikátov 

• väčšina pacientov nemá žiadne symptómy 

• príznaky: angína pectoris, únava, slabosť, depresia, kachexia, zmeny 

osobnosti. 





REUMATICKÁ MITRÁLNA INSUFICIENCIA

• pacienti môžu byť asymptomatickí aj nieľko desťročí

• ťažkosti  sa prejavia aj po  20 rokoch  po ataku revmatickej horúčky 

• po ich vzniku dochádza k rýchlej progresii chlopňovej chyby a klinických 

ťažkostí

• rozlišujeme izolovanú mitrálnu regurgitáciu, ktorú je možné  v niektorých 

prípadoch  riešiť plastikou chlopne a kombinované chyby , kde je metodou 

voľby náhrada chlopne



ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITÁCIA - DEFINÍCIA

• ischemická mitrálna regurgitácia je dôsledkom a komplikáciou  ICHS, nie 

koincidenciou ochorenia chlopne a ICHS…

Grigioni

• ischemická mitrálna regurgitácia je ochorenie ľavej  komory, nie vlastnej 

chlopne…

Bolling



ROZDELENIE ISCHEMICKEJ MR

• MR v dôsledku ruptúry papilárního svalu

• MR  pri akútnom infarkte myokardu 

• MR v dôsledku reverzibilnej ischémie se zachovanou  funkciou ĽK

• MR spojená s veľmi pokročilou ICHS s redukovanou systolickou funkciou ĽK 



ISCHEMICKÁ  MITRÁLNA REGURGITÁCIA

• prirodzený priebeh závisí na mechanizmu vzniku

• ruptúra  papilárního svalu - akútna MR / mortalita je vysoká – 75 % 

pacientov zomiera do 24 hodin a 95 % v priebehu 2 týždňov / 

• u pacientov po akútnom IM alebo  s chronickou formou ICHS dochádza 

najčastejšie k rozvoju MR v súvislosti s remodeláciou ĽK, pri ktorej dochádza k 

tzv. „displacementu“ papilárnych svalov. Ich premiestnenie potom vedie k 

poruche koaptácie a tentingu cípov. 

• práce Grigioniho a Lamase popisujú horšiu prognózu pacientov s významnou 

insuficienciou bez závislosti na EF





ISCHEMICKÁ MITRÁLNA REGURGITÁCIA

• je dynamická chyba,  ktorá môže byť pri kľudovom vyšetrení podhodnotená / 

práce Lancellottiho et al poukazujú na význam záťažových vyšetrení u 

pacientov so stredne významnou MR alebo  u pacientov s chronickou 

dysfunkciou ĽK  a prejavmi ľavostrannej insuficiencie bez objasnenej  príčiny /

• na druhej strane bola pozorovaná redukcia ischemickej MR v súvislosti  s 

regionálnym zlepšením kinetiky v oblasti segmentov priliehajúcim k zadnému 

papilárnemu svalu.Pre kvantifikáciu ischemickej MR a indikáciu  k operácii 

platia prísnejšie kritéria



• Veľký význam na priebeh ochorenia má EF ĽK . Je jedným z hlavných 

prediktorov  dlhodobej prognózy. Horšia prognóza  je spojená s EF  nižšiou 

ako  60 % a endsystolickým  romerom  väčším ako  45 mm. Vplyv na 

dlouhodobú prognózu má aj fibrilace predsiení  a znížená funkcia PK.



U mladších pacientov s vysokým rizikom vzniku ICHS (pri prítomnosti rizikových 

faktorov aterosklerózy alebo  prejavoch ischémie myokardu) a u pacientov starších 

ako 40 rokov  je nutné realizovať koronarografické vyšetrenie



NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, KTORÁ 
POTREBUJEME VEDIEŤ PRI ROZHODOVANÍ  O 
VÝZNAMNOSTI CHYBY A OPERÁCII :

• klinické ťažkosti pacienta a objektivny nález – celková únavnosť, nevýkonnost 

, NYHA

• auskultačný nález na srdci (intenzita šelestu, ev. prítomnosť 3. ozvy)

• v prípade nejasnosti nálezu doplniť záťažové testy



NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, KTORÁ 
POTREBUJEME VEDIEŤ PRI ROZHODOVANÍ  O 
VÝZNAMNOSTI CHYBY A OPERÁCII :

• zhodnotenie  významnosti MR –echokardiografického vyšetrenie, ľavostranná 

katetrizácia   event. pravostranná  katetrizácia 

• veľkosť MR hodnotíme metodou PISA- významná chyba  s RV väčším ako 60 

ml a ERO viacej ako 35 mm2  pri organickej chybe

• pri významnej ischemickej MR je RV 40 ml a viacej a ERO 20 mm2 a viacej  

• kvantifikujeme chybu vo farebnom dopplerovskom  vyšetrení 

• funkcia  ĽK - EF menej ako  60 % a ESD väčší ako  45 mm – už znamená 

pokles funkcie ĽK



NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, KTORÁ 
POTREBUJEME VEDIEŤ PRI ROZHODOVANÍ  O 
VÝZNAMNOSTI CHYBY A OPERÁCII :

• etiologia chyby a možnosť záchovnej  operácie (plastiky) mitrálnej chlopne

• to znamená správne zhodnotenie a popis mitrálnej chlopne, nejlepšie pomocí 

TEE

• pri  chlopni s veľkými kalcifikáciami v prstenci a pri revmatických chybách s 

kalcifikáciami je plastika chlopne veľmi problematciká proveditelná, 

kontraindikovaná je pri súčasnej stenóze mitrálnej chlopne

• pri indikácii plastiky mitrálnej chlopne je nevyhnutná  dostatočná zkúseňosť 

kardiochirurga a správna  kooperácia indikujúceho kardiológa, 

echokardiografistu a kardiochirurga



NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, KTORÁ 
POTREBUJEME VEDIEŤ PRI ROZHODOVANÍ  O 
VÝZNAMNOSTI CHYBY A OPERÁCII :

• pridružené ochorenia, ktoré môžu zvyšovať operačné riziko : 

• ICHS- nutnosť súčasnej chirurgickej revaskularizácie

• kardiálne zlyhávanie pred operáciou 

• fibrilácia predsiení  /v súčasnosti je možné  túto arytmiu riešiť chirurgicky a 

obnoviť sinusový rytmus, a tak pri úspešnosti tohto  výkonu pacienti nemusia 

dlouhodobo užívat chronickú antikoagulačnú liečbu /

• renálna insuficiencia

• diabetes mellitus

• respiračná insuficiencia



NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, KTORÁ 
POTREBUJEME VEDIEŤ PRI ROZHODOVANÍ  O 
VÝZNAMNOSTI CHYBY A OPERÁCII :

• vek  pacienta 

• pacienti  nad 75 rokov majú vyššiu  mortalitu najmä vo včasnom pooperačnom 

období 

• vek nad 75 rokov však nie je kontraindikáciou operácie,u týchto pacientov 

však treba k indikacii operácie pristupovať prísne individuálne s ohľadom na 

pridružené ochorenia a“fragilitu „ pacienta 



Guidelines on the management of valvular heart disease 

( version 2012 ), European Heart Journal (2012) 33,2451-2496



VÝZNAMNÁ ORGANICKÁ MR

• Symptomatickí pacienti -NYHA III–IV ( aj keď bola len prechodná ) by mali 

byť inidkovaní k operácii vždy

• Pri optimálnej indikácii by nemala byť  EF ĽK pod 60 % a ESD  by nemal byť 

väčší ako  45 mm a / alebo  index endsystolického objemu ĽK byť viacej ako  

60 ml/m2

• Pacienti  s dysfunkciou ĽK - EF 30 % a viacej dá sa doporučiť operácia , EF 

menej ako 30%- individuálny prístup, vysoká mortalita , treba skôr zvažovať 

transplantáciu , ktorá však tiež nie je možná  vo všetkých prípadoch 

• Pacientov NYHA  I–II indikujeme na operáciu len vtedy keď je možná  plastika 

. Celkovo sa preferuje plastika mitrálnej  chlopne, vzhľadom k menšiemu 

poklesu EF po výkone a možnosti vyhnúť sa antikoagulačnej liečbe  pri sin. 



ASYMPTOMATICKÍ PACIENTI 

• Plastiku  indikujeme keď je MR  masívna (RV väčší ako 100 ml) 

• Alebo  u pacientov s výrazne dilatovanou ĽP (nad 50 mm)

• Alebo parox. alebo chronická FAP

• Alebo sú prítomné známky pľ. hypertenzie (systolický tlak v AP 50 mm Hg v 

kľude alebo  60 mm Hg a viacej  pri záťaži)

• Náhradu mitrálnej  chlopne u asymptomatických pacientov zvažujeme pri 

dosiahnutí  kritérií veľkosti a funkcie ĽK pre MR



AKÚTNE VZNIKNUTÁ  MR NA PODKLADE INFEKČNEJ 
ENDOKARDITÍDY

• Operáciu sa snažíme oddialiť a minimálne aspoň 1 týždeň podávať i.v. ATB, 

optimálne 6-8 týždňov 

• Snažíme sa stabilizovať hemodynamický stav pacienta      farmakologicky 

prípadne  invazívne



AKÚTNE VZNIKNUTÁ ISCHEMICKÁ MR

• má okamžitý dopad na hemodynamický stav pacienta a chirurgický výkon je 

jediným možným riešením 

• vždy sa snažíme  hemodynamicky stabilizovaťpacienta ( farmakologicky 

prípadne invazívne )



CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ MR

• Prognóza pacientov  je horšia ako pri MR z iných príčin a vzhľadom k 

výraznému ovplyvneniu  mortality (riziko operačného výkonu je väčšie) , platia 

pre ňu podstatne prísnejšie kritéria pre kvantifikáciu  

• Ischemická MR môže byť variabilná , pri kľudovom  vyšetrení môže byť 

podhodnotená 

• Významná MR - RV väčší ako 40 ml a ERO väčšia ako  20 mm2 . 



CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ MR

• CABG+  plastika alebo  náhrada mitrálnej chlopne pri MR 3. alebo  4. stupňa

• Pacienti so stredne závažnou MR 2+- záťažové testy, ktoré pomôžu stanovisť 

prognózu pacientov pomocou veľkosti vzostupu ERO pri záťaži (v prácach 

Lancelottiho et al bola zistená  vyššia mortalita, pri  vzostupe ERO pri záťaži 

o viacej ako 13 mm2 )

• Záťažové testy  by sa mali zrealizovať aj u pacientov s chronickou 

dysfunkciou ĽK , u ktorých došlo k rozvoju dušnosti alebo  pľúcneho  edému 

bez známej  príčiny 



CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ MR

• Pri stratégii  liečby má veľký význam aj srdcové zlyhanie v anamnéze (týto 

pacienti majú horšiu perioperačnú a včasnú pooperačnú prognózu, ale súčasne  

z operácie najviac profitujú a pri porovnaní len s CABG majú lepšiu 

dlohodobú mortalitu 

• Limitujúcím faktorom je EF ĽK- EF nižšia ako 30 % - treba postupovať prísne 

individuálne – doplniť viabilitu myokardu ( magnetická rezonancia  a 

stanovením kontraktilnej rezervy ĽK (nízke dávky dobutaminu do 10 

μg/kg/min)

• Pri  pacientoch s dysfunkciou ĽK jednoznačne preferujeme plastiku



DKMP A  SEKUNDÁRNA MR

• Chirurgický prístup je veľmi kontroverzný

• Niektoré práce popisujú zlepšenie symptómov po mitrálnej  valvuloplastike, 

chirurgická liečba však nie je všeobecne akceptovaná 



• Dopplerovská echokardiografie má význam pri zhodnotení závažnosti MR,  

senzitivita je veľmi vysoká, ale presná kvantifikácia môže byť ťažká  

• pri kvantifikácii chyby treba použiť niekoľko metód 

• Kvantifikácia vo farebnom dopplerovskom vyšetrenií – CFM 

• Meriame šírku jetu  (vena contracta)

• plochu jetu 

• stanovujeme jej pomer k ĽP

• pomocou PISA metody  stanovujeme plochu efektivního regurgitačného 

ústia (ERO) a regurgitačnýobjem (RV )

• Pri  hraničných nálezoch  najmä pri  ischemických MR použijeme záťažové 

testy, pri ktorých je dôležitým ukazovateľom  vzostup alebo  pokles MR, a  

najmä zmena veľkosti ERO

• dobutaminová echokardiografia v nízkých dávkách (do 10 μg/kg/min)





Plastika mitrálnej chlopne je dnes  hlavnou  metódou  pri 
chirurgickej liečbe MR, jej výhoda spočíva v lepšej dlhodobej 
mortalite , lepšej funkcii  ĽK , ako aj menej častej infekčnej 
endokarditíde , tromboembolizácii alebo riziku  krvácania pri 
antikoagulačnej liečbe.



HLAVNOU ÚLOHOU OPERAČNÉHO  TÝMU  JE 

• Je správne analyzovať stav chlopňového aparátu

• Zistiť všetky príčiny  MR  ( lebo peroperačný nález nie je  vždy zhodný s 

predoperačným nálezom)

• Odstránit všetky príčiny MR

• Medzníkom v chirurgii mitrálnej chlopne bolo zavedenie peroperačného TEE, 

ktoré umožňuje:

• určiť významnost a príčiny MR

• uľahčiť chirurgovi voľbu optimálnej operačnej metódy

• urobiť kontrolu chlopňovej funkcie po plastike

•



HLAVNÝM CIEĽOM OPERÁCIE JE 

• je odstrániť príčinu MR

• voľba operačnej techniky je jednoduchá,  keď vieme jednoznačnú príčinu MR 

(napr. prolaps strednej časti zadního cípu v dôsledku ruptúry šlašiniek alebo  

dilatácia a deformácia mitrálneho anulu u pacietov  s ICHS a pod.)



• podstatne zložitejšie je rozhodovanie o operačnej technike , keď sa príčiny 

MR kumulujú (prolaps oboch cípov, dilatácia a deformácia anulu, predĺženie  

šlašiniek, Barlowova choroba v kombinácii s ICHS, ev. postihnutie ďalších 

chlopní a pod.)

• týchto pacientov by mal  operovať len veľmi skúsený  kardiochirurg, ktorý 

dokáže kombinovať rôzne operačné metódy  a je schopný improvizácie

















• Indikačné kritéria k operácii sú rozdielne  u organickej a ischemickej MR

• Organická MR 3-4 st., ischemická MR pri súčasnom CABG už od 2 st.

• Treba indikovať pacienta včas, kým nie je závažná systolická dysfunkcia, 

dilatácia ĽK, pľ. hypertenzia, dilatácia ĽP, FAP

• Dôležitú úlohu pri indikácii má pravdepodobnosť úspešnej záchovnej operácie



ECHOKARDIOGRAFICKÁ KVANTIFIKÁCIA MR

malá stredná významná

stupeň 1+ 2+ /malá až stredná /             

3+ /stredná až 

významná/

4+

štrukturálne parametre

veľkosť ĽP normálna normálna alebo 

dilatovaná

väčšinnou dilatovaná

veľkosť ĽK normálna normálna alebo 

dilatovaná 

väčšinnou dilatovaná

mitrálne cípy a závesný 

aparát

normálny alebo 

abnormálny

normálny alebo 

abnormálny

väčšinnou abnormálny



DOPPLEROVSKÉ PARAMETRE

malá stredná významná

farebné mapovanie 1+ 2+ 3+ 4+

dĺžka jetu < 1,5 1,5-3 3-4,5 >4,5

plocha jetu < 4 4-8 4-8 > 8

plocha jetu/plocha 

predsiene(%)

< 20 20-40 20-40 > 40

vena contracta(mm) < 3 3-5 3-5 > 6

EROA(mm2) < 20 20-30 30-40 > 40

RV (ml/srdc.sťah) < 30 30-50 30-50 > 50-60



DOPPLEROVSKÉ PARAMETRE

malá stredná významná

kontinuálny, pulzný 

doppler

1+ 2+ 3+ 4+

Amplitúda E (m/S) < 1 > 1,2

VTI M/A < 1,3 > 1,3

RF (%) < 20 20-30 30-50 > 50

prúd v pľ. žile nie je reverzný S reverzný S

Denzita regurg. 

toku(CW)

slabá denzná

Tvar obalovej 

krivky reg. toku 

(CW)

parabolický včasný vrchol



INDIKÁCIA OPERÁCIA PRI ZÁVAŽNEJ CHRONICKEJ 
ORGANICKEJ MR

trieda

Pokiaľ je to možné preferovať záchovnú operáciu 

mitr.chlopne

IC

Symptomatickí pacienti s EFĽK> 30% a ESD < 

55mm

IB

Asymptomatický pacienti s dysfunkciou ĽK 

ESD > 45mm a /alebo EF ĽK < 60%

IC



• Významnú MR  treba indikovať na operačné riešenie skôr ako dôjde k rozvoju 

potenciálne nezvratných komplikácií : systolická dysfunkcia  a dilatácia ĽK, pľ. 

hypertenzia, dilatáciaĽP a FAP)

• V prospektívnych štúdiach bol ensystolický rozmer ĽK väčší ako 40-45mm a EF ĽK 

pod 60% prediktorom nepriazneivého pooperačného priebehu a vyššej mortality



OPERÁCIA MÁ BYŤ ZVÁŽENÁ 
trieda

Asymptomatický pacienti so zachovanou funkciou ĽK a FAP 
alebo pľ. Hypertenziou ( s PAP v pokoji > 50mmHg)

IIaC

Asymptomatickí pacienti so zachovanou funkciou ĽK, 
nízkym operačným rizikom a vysokou pravdepodobnosťou 
záchovnej operácie, prolapsom a ESD> 40mm

IIaC

Pacienti so závažnou dysfunkciou ĽK ( EFĽK <30% a /alebo 
ESD > 55mm) refraktérnou na medikamentóznu liečbu , s 
vysokou pravdepodobnosťou  záchovnej  operácie a 
nízkou komorbiditou 

IIaC

Pacienti so závažnou dysfunkciou ĽK ( EFĽK <30% a /alebo 
ESD > 55mm) refraktérnou na medikamentóznu liečbu , s 
nízkou  pravdepodobnosťou  záchovnej  operácie a nízkou 
komorbiditou 

IIbC

Asymptomatickí pacienti so zachovanou funkciou ĽK, 
vysokou pravdepobnosťou záchovnej operácie, nízkym 
operačným  rizikom a dilatáciou ĽP( volume index 
>60ml/m2 BSA) a sin. rytmus alebo pľ. hypertenziou  pri 
záťaži (sPAP>60mmHg)

IIbC



INDIKÁCIA OPERÁCIE PRI CHRONICKEJ 
SEKUNDÁRNEJ MR

trieda

Pacienti so závažnou MR, ktorí  podstupujú CABG a EF ĽK 

>30%

IC



OPERÁCIA MÁ BYŤ ZVÁŽENÁ 
trieda

Pacienti so stredne závažou MR , ktorí podstupujú 

CABG 

IIaC

Symptomatický pacienti so závažnou MR, EFĽK <30% s 

možnosťou revaskularizácie a  dokázanou viabilitou

IIaC

Pacienti so závažnou MR, EF ĽK >30%, ktorí sú 

symptomatický napriek optimálnej medikamentóznej 

liečbe  vrátane CRT ak je indikované a majú nízku 

komorbiditu, keď revaskularizácia nie  je indikovaná 

IIbC





PLASTIKA MITRÁLNEJ CHLOPNE





MITRACLIP



MITRACLIP



Post-procedural imaging of the mitral valve after clip deployment. 

Corrado Tamburino et al. Eur Heart J 2010;31:1382-1389

Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © The Author 

2010. For permissions please email: journals.permissions@oxfordjournals.org



(A) Two-chamber transesophageal echocardiographic view. 

Corrado Tamburino et al. Eur Heart J 2010;31:1382-1389

Published on behalf of the European Society of Cardiology. All rights reserved. © The Author 

2010. For permissions please email: journals.permissions@oxfordjournals.org



Ďalší rozvoj katetrizačných techník pôjde pravdepodobne smerom k hybridným  

výkonom , v úzkej spolupráci  intervenčného kardiológa a chirurga  pri 

minimalizácii záťaže pre pacienta s maximalizáciou efektu výkonu.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ďakujem za pozornosť


