
Martin Hudec
OAK, SÚSCCH a.s. 27.10.2022



Ischémia bez obštrukčnej koronárnej choroby







Rezerva koronárneho prietoku (CFR) je definovaná ako pomer medzi koronárnym prietokom krvi
pri maximálnej hyperémii a pri kľudovom stave. Vyjadruje schopnosť koronárnej cirkulácie

reagovať na fyziologické zvýšenie požiadaviek na kyslík so zodpovedajúcim zvýšením prietoku krvi



Endorsed by the American Society of Echocardiography, American College of 

Chest Physicians, Society for Academic Emergency Medicine, Society of 

Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic 

Resonance
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Cesta klinického rozhodovania 

pre pacientov so stabilnou 

bolesťou na hrudníku (alebo 

ekvivalentom)  po 

predchádzajúcim IM, 

predchádzajúcou 

revaskularizáciou alebo 

známou ICHS na invazívnej 

koronarografii alebo CTKG, 

vrátane pacientov s 

neobštrukčnou ICHS
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15-20% vazospastická angína pektoris (epikardiálna / mikrovaskulárna)
60-70% mikrovaskárna forma angíny pektoris



• 62-ročná žena

• BMI 26 kg/m2

• OA: hypertenzia a syndróm polycystických ovárií

• Liečba: ACE inhibítor (Ramipril 5 mg/deň)

• Pretrvávajúce epizódy angíny pektoris a dyspnoe pri námahe, zmiernené v 
kľude

• Symptómy sa vyvíjali 13 rokov a v poslednom čase sa ich frekvencia zvýšila

• Invazívna koronárna angiografia vykonaná pred 9 rokmi ukázala normálne 
epikardiálne koronárne artérie



ESC Guidelines on the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2019

< 5 %: diagnostické 
testovanie by sa 
malo vykonávať 
len zo závažných 
dôvodov

5-15%: testovanie 
sa môže zvážiť

>15%: testovanie
by sa malo urobiť

Pred-testová pravdepodobnosť koronárnej choroby:



Parameter Result Reference

GFR 59 ml/min >60 ml/min

Creatinine 81 µmol/l 44-80 µmol/l

Total cholesterol 4.5 mmol/l <5.0 mmol/l

HDL cholesterol 1.62 mmol/l > 1.0 mmol/l

LDL cholesterol 2.6 mmol/l < 3.0 mmol/l

Triglycerides 0.58 mmol/l < 2.0 mmol/l

TSH 3.83 mU/l 0.16 - 4.25 mU/l

HbA1c 5.3 % 4.4 – 5.7 %

CK total 75 U/l < 170 U/l

Myoglobin 36 µg/l 25 – 58 µg/l

Troponin T hs 10 ƞg/l < 14 ƞg/l

NT-proBNP 389 ƞg/l < 738 ƞg/l



• Normálna veľkosť a 
funkcia ĽK (EFĽK 59 %)

• Žiadna hypertrofia

• Žiadne regionálne 
abnormality pohybu stien

• Normálne plnenenie ĽK
• Mierne rozšírená ľavá 

predsieň

• Normálna funkcia pravého 
srdca

• Lipomatóza
intraatriálneho septa



• Submaximálna
ergometria vyvolala 
typické stenokardie a 
negatívne T vlny 
anterolaterálne



Minimálne
kalcifikácie kmeňa



Rest Stress

St
re

ss
R

es
t

Horizontal and vertical long-axes

Scanner: Discovery MI (GE Healthcare) 
Total radiation dose: 0.96 mSv



Kľud Záťaž

Gated-PET: Kľudová EF-ĽK 76%, bez porúch kinetiky



Coronary flow at rest Coronary flow at stress
Quantification of Coronary 

Flow Reserve

Global: 1.57

Norm > 2.5

Reduced < 2.0



• Spolu so statínmi boli predpísané betablokátory a dlhodobo pôsobiace 
nitráty (pacient už užíval ACE inhibítor)

• Statíny pacientka vysadila po 3 týždňoch pre bolesť svalov

• Pacientka zostáva bez symptómov po 6- a 12-mesačnom sledovaní



• Zmiernenie symptómov pacienta trvalo 13 rokov...
• Len menej ako štvrtina pacientov s INOCA dostáva štandardné antianginózne lieky pri 

prepustení z nemocnice

• Odporúčania poskytujú suboptimálne usmernenia týkajúce sa diagnostickej cesty a 
cieľov liečby (napr. statíny) pacientov s podozrením na mikrovaskulárnu angínu

• Miestna dostupnosť a odbornosť zohrávajú hlavnú úlohu pri diagnostickom postupe

ESC Guidelines on the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2019 

ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021



• 81-ročná pacientka s 2 roky trvajúcou námahovou angínou 
pektoris a dyspnoe

• Fibrilácia predsiení na NOAK
• RF: arteriálna hypertenzia, hypercholesterolémia, LDL 2,6 mmol 

na 20 mg atorvastatínu

• Lieky: amlodipín, metoprolol, ramipril, atorvastatín, dabigatran



• Kardiologické vyšetrenie - po jednom roku príznakov

• Echokardiografia: normálna funkcia ĽK a PK, diastolická 
dysfunkcia, mierna trikuspidálna regurgitácia, normálny tlak 
v pľúcnici

• Ergometria: zastavená na 75 wattoch kvôli dyspnoe a bolesti 
na hrudníku, žiadne ischemické zmeny EKG

• žiadne zlepšenie symptómov na 3-mesačnej kontrole

• Indikovaná invazívna koronarografia



acetylcholín 100µg Po nitroglyceríne 200µg



100 µg
acetylcholín i.c.

 reprodukcia symptómov
 ischemické EKG zmeny
 žiadny spazmus na 

epikardiálnych kor.aa.

200µg
nitroglycerínu i.c.



 Pressure wire v 
RIA

 Hyperémia s
i.c. adenozínom
200µg

 CFR 3.3

 IMR 28

 FFR 0.92



• Provokačný test Acetylcholínom:
• ischemické zmeny na EKG
• reprodukcia obvyklých symptómov stenokardií
• žiadny viditeľný epikardiálny spazmus
• mikrovaskulárny spazmus

• CFR/IMR hodnotenie
• CFR 3,3 v normálnom rozmedzí, index mikrovaskulárnej rezistencie 

zvýšený (abnormálny): IMR 28
• zvýšená mikrovaskulárna rezistencia

Kombinovaná vazomotorická porucha s mikrovaskulárnym spazmom a zvýšenou 
mikrovaskulárnou rezistenciou



• Liečba pri prepustení:

• amlodipín, ramipril, atorvastatín, dabigatran

• Zmena z metoprololu na nebivolol

• Po 3 mesiacoch: žiadne zlepšenie symptómov

• Zvýšenie dávky nebivololu sa a pridanie empagliflozínu (splnené kritériá 
pre HF-pEF), nT-pro BNP: 1061 pg/ml

• Po 6 mesiacoch: výrazné zlepšenie, zníženie angíny pektoris (frekvencia a 
intenzita), ako aj dyspnoe

• Zlepšená kvalita života



• 81-ročný pacient s námahovou angínou pektoris a dyspnoe
• Jednocievna koronárna choroba, po PKI v strednej RIA v roku 2014 (DES 2,5 x 

22 mm)
• Fibrilácia predsiení na NOAK
• RF: arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus, LDL 2,3mmol na 40 mg 

atorvastatínu
• Lieky: metformín, empagliflozín, dabigatran, bisoprolol, amlodipín, valsartan, 

atorvastatín



• Príznaky sa zhoršili po 2. očkovaní proti COVID-19

• Pneumologické vyšetrenia (vrátane katetrizácie pravého srdca): žiadne vysvetlenie 
symptómov

• Kardiologické vyšetrenia: paroxyzmálna fibrilácia predsiení > úspešne vykonaná 
izolácia pľúcnych žíl > žiadne zlepšenie symptómov

• Bolo prijaté rozhodnutie pre invazívnu koronárnu angiografiu: žiadna relevantná 
epikardiálna stenóza > naďalej symptomatický

• Šesť mesiacov po 2. očkovaní proti COVID sa pacient dostavil na urgent z dôvodu 
zhoršenia stenokardií



RCA LCA LCA



Acetylcholín 200µg po nitroglyceríne 200µg



200 µg
acetylcholín i.c.
 Žiadne stenokardie
 Bez typickej 

ischémie na EKG
 Spazmus na 

epikardiálnych
art.neprítomný

po 200µg
nitroglyceríne i.c.
 EKG v norme
 Vazodilatácia kor. 

artérií



• Pressure wire v RIA

• Bolusová
termodilúcia v 
kľude a pri 
hyperémii

• Hyperémia s i.c.
• adenozín 200µg

• CFR 1.8

• IMR 12

• FFR 0.90



• Provokačný test Acetylcholínom:

• bez typických ischemických zmien na EKG

• žiadna reprodukcia obvyklých symptómov pacienta

• žiadny epikardiálny spazmus

• Hodnotenie CFR/IMR

• CFR 1,8 jasne abnormálny, index mikrovaskulárnej rezistencie v normálnom 
rozsahu (IMR 12)

• abnormálna mikrovaskulárna vazodilatácia

Koronárna vazomotorická porucha s abnormálnou mikrovaskulárnou vazodilatáciou



• Liečba pri prepustení:

• metformín, empagliflozín, dabigatran, amlodipín, valsartan, atorvastatín

• Zmena z bisoprololu na karvedilol

• Kontrola po 3 mesiacoch: žiadne zlepšenie symptómov

• Zvyšovanie dávky karvedilolu --> netolerované

• Začatie liečby Ranolazinom s titráciou na 500 mg dvakrát denne

• Po 6 mesiacoch: zlepšenie symptómov a zlepšenie kvality života



• INOCA: symptómy ischémie myokardu pri 

absencii obštrukčnej koronárnej choroby

• 30-50% žien s AP majú INOCA sy / 17% mužov

• Dysfunkcia koronárnej mikrovaskulatúry je prítomná u 2/3

žien s INOCA a je spojená so zvýšeným MACE



Kunadian et al. Eur Heart J. 2020;41:3504-3520.




