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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

LMD – left main disease, nemoc kmene levé věnčité tepny 

3VD – tripple vessel disease, nemoc tří tepen 

CABG – coronary artery bypass grafting, aortokoronární bypass 

RIA/LAD – ramus interventricularis anterior, left anterior descending artery 

EF – ejekční frakce  

PCI – perkutánní koronární intervence 

BMS – bare metal stent, holý kovový stent 

NAP – nestabilní angina pectoris 

NEJM – New England Journal of Medicine 

MACE – major adverse cardiac events 

DES – drug eluting stent, stenty uvolňující farmaka 

BIMA – oboustranné užití vnitřní prsní tepny 

DM – diabetes mellitus 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

FFR – funkční průtoková rezerva 

LIMA – levá vnitřní prsní (mamární) tepna 

RIMA – pravá vnitřní prsní (mamární) tepna 

ACD – arteria coronaria dextra 

RMS – ramus marginalis sinister 

STS – Society of Thoracic Surgeons 

EU – Evropská unie 

BMI – body mass index 



ASA – kyselina acetylsalicylová (Aspirin®, Anopyrin®, Aspegic®, Godasal®) 

GIT – gastrointestinální trakt 

COX – cyklooxygenáza 

ARA – arachidonová kyselina 

TX – tromboxan 

LTAAA  - arachidonovou kyselinou indukovaná světelná transmisní agregometrie  

INR – international normalized ratio 

CPB/MO – cardiopulmonary bypass/mimotělní oběh 

PTCA – perkutánní transluminální angioplastika 

SIRS – severe inflammatory response syndrome 

MOF – multiple organ failure 

ACT – activated clotting time, aktivovaný čas srážení 

TNF – tumor necrosis factor 

PAF – platelet aggregation factor 

MECC – minimally invasive extracorporeal circulation 

OPCAB – off-pump coronary artery bypass, aortokoronární bypass na bijícím srdci 

LAST – left anterior small thoracotomy 

MIDCAB – minimally invasive direct coronary artery bypass  

CA – Kalifornie 

RGA – right gastroepiploic artery, arteria gastroepiploica dextra 

CMP – cévní mozková příhoda 

ARDS – adult respiratory distress syndrome, syndrom akutní dechové tísně 

CK – kreatinkináza 

CK-MB Mass – myokardiální izoenzym kreatinkinázy stanovený hmotnostní koncentrací 



RCT – randomizovaná kontrolovaná studie 

CCS – Candian Cardiovascular Society 

BH-ONCAB – beating heart on-pump coronary artery bypass   
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