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MINOCA 

• Akútny infarkt myokardu 

• Koronarograficky bez nálezu obštrukcie na 
koronárnych artériách

• Bez zjavnej etiológie v akútnej fáze



I. Troponín

II. Symptómy
II. EKG

II. Echokg

III. Normálny koronárny 
nález/stenóza < 50% IV. Bez zjavnej 

etiológie v čase 
koronarografie

Upravené podľa Agewall et al. ESC working group position paper on MINOCA; doi: 10.1093 /eurheartj/ehw149



Populačná špecifikácia 
MINOCA vs. MI-CAD

• Prevalencia - 1-13% zo všetkých pacientov z 
klinickou diagnózou akútneho infarktu 
myokardu

• Obvykle pacienti v strednom veku, resp. mladší

• Väčšie zastúpenie žien

• Menej typických rizikových faktorov

Upravené podľa Agewall et al. ESC working group position paper on MINOCA; doi: 10.1093 /eurheartj/ehw149



Etiológia

• Asociovaná s 
koronárnymi artériami

- ruptúra/erózia 
aterosklerotických plátov 
s/bez nasadajúcej 
trombózy

- spontánna koronárna 
disekcia

- vazospazmus
- koronárny 

tromboembolizmus
- mikrovaskulárna angina

pectoris

• Bez asociácie s 
koronárnymi artériami

- Tako-tsubo syndróm
- myokarditída
- akútny infarkt myokardu 2. 

typu

Upravené podľa Agewall et al. ESC working group position paper on MINOCA; doi: 10.1093 /eurheartj/ehw149



Kontrolná koronarografia
IVUS/OCT

Provokačné testy
Ventrikulografia
Echokardiografia

Laboratórne 
vyšetrenia

Koronárna disekcia
Narušenie plátu

Vazospazmus
Tako-tsubo syndróm

Infarkt II.typu

MRI TEE

Upravené podľa Agewall et al. ESC working group position paper on MINOCA; doi: 10.1093 /eurheartj/ehw149



Kazuistika

• 44 ročná pacientka

• RA: bez KV pozoruhodností

• OA: bronchiálna astma, stav po HVT PDK

• AA: polyvalentná alergia

• LA: montelukast tbl., desloratadin tbl., 
budesonid/formoterol inh.

• Abúzy: nefajčiarka

• BMI 26 kg/m²



1. hospitalizácia 11/2019
• Typická angina pectoris + v RLP zachytený EKG obraz STEMI 

spodnej steny s prechodným AVB III. st. 



1. hospitalizácia 11/2019



1. hospitalizácia 11/2019

• Laboratórne vstupný troponín negatívny, 
následne s dynamikou (10x zvýšenie)

• Koronarograficky fyziologický nález na 
koronárnych artériách

• Echokardiograficky normálny nález
• Počas hospitalizácie u nás bez recidívy bolestí na 

hrudníku a bez recidívy AVB III. st. 
• Záver: predbežne uzavreté ako vazospastická

angina pectoris, nastavená na terapiu 
verapamilom





2. hospitalizácia 04/2020 

• Prijatá prekladom zo spádového Interného 
oddelenia na Odd. arytmií pre synkopu

• TO: bolesti na hrudníku + synkopa v domácom 
prostredí, manželom meraný TK 60/40 mmHg, 
fr. 32/min, pri príchode RLP na EKG – sínusový 
rytmus s fr. 72/min

• Opakovane EKG Holter bez patologického 
nálezu, trvale sínusový rytmus

• Echokardiografia bez významnej patológie



2. hospitalizácia 04/2020 

• Počas hospitalizácie na OA v nočných 
hodinách 

- typické stenokardie

- hypotenzia

- presynkopa



• EKG 





2. hospitalizácia 04/2020

- MR brucha: Cysta heparu, Angiomyolipóm
ľavej obličky, nadobličky bez patológie

- PET/CT 68Ga DOTA- TOC: bez zvýšeného 
hromadenia charakteru NET, v priebehu 
ľavého adnexu hyperdenzná formácia s 
mierne zvýšenou akumuláciou (ambulantne 
gynekologické vyšetrenie bez patológie)

- laboratórny skríning bez odhalenia etiológie



2. hospitalizácia 04/2020

• primoimplantácia VVI KS 5/2020

• medikamentózne: 

- navýšená dávka kalciového blokátora

(verapamil v retardovanej forme)

- NTG sublinguálne len podľa potreby pre sklon 

k hypotenzii



3. hospitalizácia 05/2022

• TO: letecký transport na Odd. akútnej 
kardiológie pre akútny STEMI spodnej steny

• Koronarografia s uzáverom RCA na podklade 
vazospazmu s ústupom po i.c. nitrátoch

• Laboratórne troponín zvýšený, s dynamikou

• Echokardiograficky bez patológie







3. hospitalizácia 05/2022

• Opakované (2x) recidívy bolestí na hrudníku s 
EKG obrazom STEMI spodnej steny, s ústupom 
po i.v. nitrátoch







3. hospitalizácia 05/2022

• Z liečby vynechaný verapamil, nahradený 
amlodipínom, titrovaná dávka podľa TK

• Vzhľadom na dobrú toleranciu pridané aj 
nitráty + molsidomín

• Následne bez recidívy bolestí na hrudníku

• Za účelom vylúčenia endokrinologickej 
etiológie preložená na Int. Kliniku FNsP FDR BB



• Realizovaný kompletný endokrinologický 
skríning bez patologického nálezu

• Pre anémiu doplnené GFS, vyšetrenie stolice 
na okultné krvácanie, metabolizmus železa

• Prepustená na liečbe amlodipín 5 mg, 
izosorbidmononitrát 40 mg, molsidomín 4 mg 
a atorvastatín 20 mg



Vazospastická angina pectoris

• 24-57% pacientov s MINOCA
• V minulosti udávaný častejší výskyt v Japonsku (JCSA 

register)
• Ženy v strednom veku, nikotinizmus
• Liečba:

- režimové opatrenia
- blokátory kalciových kanálov 
- nitráty, statíny
- inhibítory Rho kinázy – fasudil
- vývoj nových polymérov ako zložky DES 
- experimentálne - renálna denervácia

Upravené podľa Shimokawa et al. Coronary Vasomotion Abnormalities; doi 10.1007/978-981-15-7594-5_4



Prognóza

• Celková 2,5 ročná mortalita - 2 %

• Výskyt MACE v priebehu 32 mesiacov - 9%

- väčšina NAP, 1,3% prekonalo IM

• prognostická stratifikácia podľa JCSA Risk 
score

Upravené podľa Takagi et al., doi 10.1016 /j.jacc/2013.07.018 a Agewall et al. European Heart Journal, doi: 10.1093 /eurheartj/ehw149



Zástava srdca mimo nemocnice
Fajčenie
Kľudové stenokardie
Významná organická stenóza
Spazmus viacerých ciev
ST elevácie
Betablokátor

4b
2b
2b
2b
2b
1b
1b

Upravené podľa Takagi et al., Prognostic Stratification of Patients With Vasospastic Angina; doi 10.1016 /j.jacc/2013.07.018



Upravené podľa Takagi et al., Prognostic Stratification of Patients With Vasospastic Angina; doi 10.1016 /j.jacc/2013.07.018



MINOCA – Záver.

• Pracovná diagnóza

• Heterogénna skupina ochorení

• Často bez zistenia etiológie (nedostupnosť 
vyšetrovacích modalít v rámci SR)

Nie je benígna diagnóza



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


