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CONFLICTES D’INTERÈS: CAP



MINOCA : Introducció

- MINOCA representa 4-15 % dels síndromes coronaris aguts (Glasser J et al. 
JAMA 2002)

- Es més prevalent en dones,  població més jove, sense tants FRCV 
tradicionals. 

- La importància de confirmar el seu diagnòstic recau en el seu tractament i 
pronòstic. Hem après que no és tan benigne com ens pensàvem. Andersson
HB et al . Eur Heart J. 2018

- Les tècniques d’imatge no invasives tenen un rol primordial per poder 
aclarir el diagnòstic de MINOCA. 



MINOCA 2020



MINOCA: Algoritme diagnòstic : semàfor



MINOCA : Definició

DOLOR TORÀCIC
TROPONINES +

CANVIS ELÈCTRICS +/-

Cateterisme :  < 50% estenosis coronaria

MINOCA 



MINOCA :Diagnòstic diferencial/alternatiu



MINOCA :Diagnòstic diferencial/alternatiu

TEP



MINOCA : Diagnòstic de treball



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 1)

Ventriculografia

Alteracions de la
contractilitat
segmentaria 






MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 1)

Ecocardiograma

- Alteracions de la
contractilitat segmentària

- Trombus

- Masses (mixoma,etc) 



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 1)

RMC : Cine 4 CH                       



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 1)

RMC :  potenciada T2                         Mapes T2

75 ms

edema miocàrdic anterolateral



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 1)

RMC :

Realç tardà: patró no isquèmic ; subepicàrdic cara lateral

MIOCARDITIS



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 2)

Ventriculografia



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 2)

Ecocardiograma 



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 2)

RMC: Cine 2CH






MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 2)

RMC

65 ms

45 ms

MIOCARDIOPATIA ESTRÉS,  SD. TAKOTSUBO

mapa T2   edema                                          Realç tardà : no



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 3)

RMC:   

Cine 4 CH                           Patró no isquèmic : intramiocàrdic,difús

MIOCARDIOPATIA HIPERTRÒFICA APICAL



MINOCA : Diagnòstic de treball



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 4)

Ecocardiograma 



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 4)

RMC : Cine eix curt






MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 4)

RMC :

Seq potenciada en T2:  edema             Realç tardà , patró isquèmic:  infart inferolateral

INFART (Ruptura placa, èmbol, vasoespame??) 



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 5)

Ecocardiograma                                RMC: cine



MINOCA : Diagnòstic de treball (escenari 5)

RMC : Dissecció coronaria espontànea



MINOCA: RMC 



MINOCA : Quan fem la  RMC? 

Metanalisis , 16 estudis , 2500 pacients. (El Iskandarani M,  JACC  2020, Volume 75, Issue 11)

• Quan la  RMC < 1 setmana era diagnòstica: 84% casos

• Si la RMC > 1 setmana era diagnòstica: 49% casos

- La detecció de miocarditis per RMC baixava al cap d’una semana. 



MINOCA : CONCLUSIONS

- ECOCARDIOGRAMA inicial: veure alteracions motilitat segmentaria,
funció ventricular, descartar trombus.

- Paper principal de la RMC (amb seqüències de cine, edema i realç
tardà: patró isquèmic/no isquèmic)

- La RMC quan més aviat millor per poder afinar en el diagnòstic real de
MINOCA. Serà llavors quan altres tècniques invasives (OCT, IVUS, test
provocació ach ) podran intentar aclarar la fisiopatologia del mateix.

- Malgrat tot, hi ha un 25% MINOCA en què no s’aconsegueix aclarir la
causa i suposa un dilema terapèutic.



GRÀCIES A L’EQUIP D’IMATGE CARDÍACA  HOSPITAL CLÍNIC 
(ECOCARDIO, RMC I CT CORONARI)

i

MOLT BON NADAL A TOTS !!!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29

