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Spontánna koronárna disekcia ako 

príčina AIM mladej ženy 



Spontánna disekcia koronárnej artérie (SCAD) 

je definovaná ako spontánna ,,separácia”

steny koronárnej artérie, ktorá nie je 

spôsobená iatrogénne alebo traumaticky (tupá 

trauma hrudníka, chirurgicky, katetrizačne), 

bez aterosklerotického postihnutia 

koronárnych artérii



Saw J et al , J Am Coll Cardiol 2016;68:297–312

Výskyt a prezentácia



2 hypotézy vzniku SCAD

1. Hypotéza - primárne narušenie intimy

- dysrupcia intimy - vstupný bod pre 

intramulálny hematóm (IMH) - separácia 

steny artérie

2. Hypotéza - primárne  zakrvácanie do

arteriálnej steny - pravdepodobne 

z dôvodu  spontánneho prasknutia pri  

zvýšenej hustote vasa vasorum -

zvýšený tlak z IMH - čo vedie k 

"reverznému"   prasknutiu intimy do 

pravého lumenu

Kompresia pravého lumenu, môže mať za následok ischémiu 

myokardu, alebo IM 



Saw J et al , J Am Coll Cardiol 2016;68:297–312

Symptómy  SCAD 



Diagnostika 

Koronarografia

IVUS

Optická koherentná tomografia



Fibromuskulárna dysplasia

Opakované tehotenstvo

Choroby spojiva: Marfanov syndróm, 

Ehler-Danlos syndróm, cystická 

medialna nekróza, polycystické obličky

Systemové zápalové ochorenia :

SLE, RA, Crohnova choroba, ulcerózna

kolitída, polyarteritis nodosa, 

sarkoidóza, Churg - Strauss syndróm, 

Wegenerova granulomatóza, 

Kawasakiho choroba, 

obrovskobunková arteritída, celiakia

Hormonálna terapia: hormonálna

antikoncepcia,estrogeny, progesteron, 

testosteron, kortikoidy)

Koronárny spazmus

Idiopatická

 intenzívna záťaž (isometrické,

alebo aeróbne aktivity)

 intenzívny emocionálny stres

 intenzívne aktivity valsavovho -

typu  (napr.  zvracanie, stolica, 

kašľanie)

 rekreačné drogy (napr. kokain, 

amfetamin, metamfetamin)

 intenzívna hormonálna liečba

(napr. i.v. beta-HCG, i.v. 

kortikosteroidy)

Predisponizujúce príčiny Provokujúce faktory



Beta blokátory - (redukujú ,, shear stres“, VT/VF a zlepšujú 

prežívanie) - v akútnej fáze aj dlhodo

ASA - doporučovaná v akútnej fáze aj dlhodo

Klopidogrel - neistý benefit u pts., bez implantácie stentu

(1-12 m., empiricky na základe hypotézy zmenšenia trombu v 

pravom lumene, a zmenšenia IMH vo falošnom lúmene)

Nové antiagreganciá - chýbajú údaje 

Inhibítory GPIIb/IIIa - nie sú odporúčané

Heparin - by sa nemal používať

ACEi - pri signifikantnej dysfunkcii ĽK

Statíny - len u pts s preexistujúcou DLP

Terapia



Preferovaný konzervatívny postup (SCAD sa zahojí 

spontánne - zahojenie sa predpokladá približne za 1 

mesiac)

Revaskularizácia - len v prípade pretrvávajúcej a 

rekurentnej ischémie, pri hemodynamickej nestabilite, 

pri komorových arytmiách, pri disekcii hlavného kmeňa a 

proximálnych úsekov koronárnych artérií

PCI - pri vhodnej anatómii

CABG - pri nevhodnej anatómii, disekcii HK, pri veľmi 

dlhých disekciách, zahŕňajúcich proximálne úseky artérií, 

alebo ak zlyhá PCI

Terapia



 54 r. pacientka 

v r. 2001 - sledovaná pre recidivujuce synkopy, v r. 2001 záchyt AVB 

II st. typ Wenkebach , EPS - negatívny nález , loop recordér bez

dokumentovanej arytmie

 v r.  2002  - HUT - vazovagálne synkopy - vazodepresorický typ 

NEU: negatívne (CT/NMR – negat.)

HEM: v r. 2008 - HVT ľavého predkolenia s postrombotickým syndróm

vyšetrená hematológom na  vrodené trombofilné stavy a 

antifosfolipidový sy – negatívne

GIT:  vredová choroba GD, steatóza heparu, zmiešaná DLP, v. r. 2014

preliečená na Helicobacter pylori, 

REUMA:  v r. 1997 st.po séronegatívnej oligoartritíde, porucha akrálnej

cirkulácie, generalizovaná hypermobilita periférnych klbov (familiárny

benígny hypermobilný syndróm) 

PNEUMO: AB perzist., st.p.recid. BPN l.sin., st.po opak.bronchitídach,

nenádorová LAP krku - st.pobioptizácii, 

Anamnéza



12.11.2015  prijatá pre bolesti na hrudníku

akútny STEMI prednej steny

O 20.45 náhle vzniknuté bolesti na hrudníku, odpadla, pri príchode RLP v 

bezvedomí, nitkovitý pulz, hypotenzná, po prebratí bolesti na hrudníku 

EKG



Koronarografia LCA PCI RIA s implantáciou 

bioresorbovateľný DES 

Koronarografia LCA  12.11.2015 



Po výkone: klinický stav stabilizovaný, bez stenokardii, TK 120/80

Kardiálne markery:  hs-cTnI ... 9350.2 ...15636.0 (ng/l) 

EKG

Th : Anopyrin 100 mg 1-0-0, Brilique 90 mg 1-0-1, Nolpaza 40 mg 1-0-0, Sortis 80 mg 

0-0-1,  Ramipril 2.5 mg 1-0-0, Concor 5 mg 1/2-0-0



15 .11. 2015 recidíva bolestí na hrudníku 

PCI  RCX s implantáciou DES a BMS

RCX - de novo 30-40 % stenóza, po odstupe RM de novo 95% stenóza, TIMI III, 

pretrváva aj po podaní ISDN. 



Od 17.11.2015  hospitalizácia na kard. oddelení

ECHOKG: nedilatovaná ĽK s EDD 54 mm, EF ĽK 50-55 %, 

hypokinéza anteroseptálne, Mi insuficiencia I st., ĽP 39 mm

Laboratórne vyšetrenia: v norme

Doplnené PET/CT: 

Th počas hospitalizácie: Anopyrin 100 mg 1-0-0, Brilique 90 mg 

1-0-1, Concor 5 mg 1-0-0, Sortis 80 mg 0-0-1, Nolpaza 20 mg 1-0-0 



20.11.2015  recidíva  stenokardíí



EKG pri prepustení  9. 12.2015

Th pri prepustení : Anopyrin 100 mg 1-0-0, Brilique 90 mg 1-0-1, Concor 5 mg 1-

0-0 , Sortis 80 mg 0-0-1, Furosemid 40 mg  1-0-0, Eplerenon 25 mg 1-0-0, 

Nolpaza 20 mg 1-0-1, Frontin 0,5 mg 1-0-1.



Prvá ambulantná kontrola 26.1.2016  - dobre, bez stenokardii a dyspnoe

Ambulantná kontrola 30.6.2016  - pichavé bolesti na hrudníku, ponámahové

dyspnoe, f.š NYHA II, hs - troponín negatívny , NT - pro BNP 396,5

Kontrolné vyšetrenie TTE:  Dutina ĽK nedilatovaná  EDD  56 mm, IVS 9 

mm, modifikovaný pohyb septa (po CABG) EF 55%, mitrálna chlopňa bez 

stenózy, s regurgitáciou II st. - moderate RV 18 ml, ERO 0,11 cm2,  ĽP - 46 x 

38 mm V - LA – 34 ml, centrálny uzáverový regurgitačný jet, PK nedilatovaná 

AT AP -105 msec, PK a PP nedilatované,  trikuspidálna chlopňa stopová 

reg,TAPSE 25 mm, perikard bez  výpotku. 

Ambulantná kontrola 5.9. 2016 

- nemá sa dobre,  máva opakované opresie na hrudníku a ťažko sa jej dýcha,

už pri minimálnej námahe 

Obj..: dýchanie vezik. čisté, AS pravidelná, F: 89/min, DK bez edémov

EKG: SR, F: 89/min, prevodové časy v norme, plocho negatívne T vo V1 - V3

Akútne prijatá na diagnostické doriešenie

Anamnéza



Rekoronarografia a aortografia 9.9.2016



Kontrólne - záťažové ECHOKG



Indikovaná na opakovanú chirurgickú revaskularizáciu a 

výkon na mitrálnej chlopni

Anamnéza

19.10.2016  reoperovaná - realizovaná náhrada Mi 

chlopne mechanickou protézou s plastikou trikuspidálnej

chlopne



Záver

SCAD je zriedkavou príčinou AKS

 predovšetkým sa vyskytujúca u mladých žien

 asociovaná s predisponujúcimi faktormi (FMD, 

fyzická záťaž a emocionálny stres)

 preferovaná konzervatívna liečba

 revaskularizácia je indikovaná len v prípade 

pretrvávajúcej ischémie, pri hemodynamickej nestabilite,

KT/VF, pri disekcii hlavného kmeňa a  proximálnych

úsekov  koronárnych artérií



Ďakujem za pozornosť.


