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Ca lâm sàng 1
Bệnh nhân nữ 68 tuổi, nhập viên vì đau ngực trái
Ø Tiền sử: Tăng huyết áp
Ø Bệnh sử: Cách vào viện 5h, sau xung đột gia đình xuất

hiện đau tức ngực trái đột ngột, lan lên cằm, kèm tức thở
Ø Xét nghiệm: Troponin T mẫu 1: 48, 3; mẫu 2: 569 ng/ml
Ø Siêu âm tim: Giảm vận động 1/3 vách liên thất, thành

trước, thành bên, mỏm
Ø Điện tâm đồ:



Chụp động mạch vành trái



Chụp động mạch vành phải



Chụp buồng tim



Chụp MRI tim



Ca lâm sàng 2
Bệnh nhân nam 44 tuổi vào viện vì đau ngực trái giờ thứ 7
Ø Tiền sử: chưa phát hiện bệnh lý nền
Ø Bệnh sử: Đau đè ép ngực trái kéo dài > 30 phút
Ø Sinh hóa: Troponin T mẫu 1: 354, mẫu 2:1157 ng/L
Ø Điện tâm đồ:



Chụp động mạch vành



Siêu âm tim



MRI tim



Ca lâm sàng 3

• Bệnh nhân nam 45 tuổi, vào viện vì đau ngực trái
Ø Tiền sử: hút thuốc lá nhiều năm
Ø Bệnh sử: Cách vào viện 2h, đột ngột đau ngực trái

điển hình, kéo dài > 30 phút
Ø Sinh hóa: Troponin I mẫu 1: 393, mẫu 2: 2834 pg/ml
Ø Điện tâm đồ: ST chênh lên DII, DIII, avF
Ø Siêu âm tim: Chức năng tim trong giới hạn bình

thường, không có bệnh lý van tim, không có huyết khối
buồng tim



Điện tâm đồ



Chụp động mạch vành





MRI tim



MINOCA là gì?

• Khi chụp ĐMV các BN NMCT có thể gặp trường hợp
ĐMV tổn thương không ý nghĩa

• Tổn thương không ý nghĩa : hẹp ĐMV < 50%
• Gặp 6-15% ca NMCT
• Gặp nhiều ở người trẻ, phụ nữ
• Tỷ lệ ước tính: 50.000- 100.000 ca/ năm tại Mỹ

Thygesen et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction;  AHA statistics

Myocardial InfarctioN without 

Obstructive Coronary Artery disease



Dịch tễ học MINOCA

Pasupathy et al circulation 2015



Dịch tễ học MINOCA

Sắc tộc

Chủng tộc



Dịch tễ học MINOCA

Smilowitz NR et al Circ CV Qual Outcomes 2017



Dịch tễ học MINOCA

Smilowitz NR et al Circ CV Qual Outcomes 2017

ACTION- GWTG registry N= 18918

Yếu tố nguy cơ Tỷ lệ gặp ở bệnh nhân MINOCA

Đái tháo đường 20%

Tăng huyết áp 65%

Rối loạn lipid máu 45%

Hút thuốc 27%

Bất kể yếu tố nào kể trên 75%



MINOCA cần được quan tâm?

Myocardial Infarction Without Obstructive Coronary Artery Disease is Not a Benign Condition (ANZACS-QI 10). Heart, Lung and Circulation 
http://dx.doi.org/10.1016/j.hlc.2017.02.023



MINOCA cần được quan tâm?

pasupathy et al circulation 2015

Các nghiên cứu so sánh



Tiên lượng MINOCA

European Heart Journal Supplements (2020) 22 (Supplement E), E40–E45



Định nghĩa MINOCA

ESC Guideline 2020 NSTEMI



Định nghĩa MINOCA theo ESC 2020/AHA 2019

ESC Guideline 2020 NSTEMI



Nguyên nhân MINOCA

Curr Treat Options Cardio Med (2020) 



Nguyên nhân MINOCA

Circulation. 2019;139:e891–e908



MINOCA cần chẩn đoán phân biệt NN
Cơ chế Bệnh cảnh lâm sàng Tiếp cận chẩn đoán

Nguyên nhân không do tim

Giảm độ thanh thải Troponin Suy giảm chức năng thận Creatinin huyết thanh

Tăng áp lực buồng tim phải Thuyên tắc phổi CTA ĐM phổi, MRI tim

Nguyên nhân do tim

Bệnh cơ tim cấu trúc Các bệnh lý cơ tim Siêu âm tim, MRI tim

Viêm nhiễm Viêm cơ tim cấp CRP, MRI tim

Co thắt động mạch vành Đau ngực do co thắt mạch Test Acetylcholine nội mạch
Tầm soát chất gây nghiện

Suy chức năng vi mạch

Đau ngực do vi mạch
Đau ngực do co thắt vi 
mạch
Dòng chảy chậm

Đo dự trữ mạch vành
Test Acetylcholine nội mạch
Đo dòng chảy TIMI

Bệnh lý tăng đông máu Yếu tố V Leiden 
Thiểu Protein C và S Tầm soát tìm nguyên nhân



Nghi ngờ MINOCA và các test chẩn đoán
Không xâm lấn Có xâm lấn

Viêm cơ tim cấp
Siêu âm tim qua thực quản
MRI tim (Viêm cơ tim cấp, viêm nội
tâm mạc nhiễm khuẩn)

Sinh thiết cơ tim
(Viêm cơ tim cấp)

Do mạch vành
(Thượng tâm
mạc/vi mạch) 

Siêu âm tim qua thực quản (vận
động thành tim bất thường, huyết
khối buồng tim) 
MRI tim (vùng NMCT nhỏ) 
Siêu âm tim qua thành ngực/ 
Nghiệm pháp bóng khí (còn lỗ bầu
dục, thông liên nhĩ)

IVUS/OCT (Vỡ mảng xơ vữa
hoặc bóc tách) 
Test Ach/Ergogovine (co 
thắt mạch) 
Wire Doppler/áp lực (suy
chức năng vi mạch)

Bệnh lý cơ tim
SÂ tim qua thực quản
MRI tim (HC Takotsubo, nguyên
nhân khác) 

Thuyên tắc phổi
D-Dimer (thuyên tắc phổi)
CT scan (thuyên tắc phổi)
Tầm soát nguyên nhân tăng đông

NMCT type II (mất
cân bằng cung cầu

O2)

Xét nghiệm máu
Tầm soát nguyên nhân khác ngoài
tim



Tiếp cận chẩn đoán MINOCA

Curr Treat Options Cardio Med (2020) 

Động mạch vành
bình thường

Chụp động mạch vành Đánh giá cấu trúc/chức năng tim

NMCT không do tắc
nghẽn ĐMV từ nhẹ - vừa

Triệu chứng lâm sàng NMCT cấp

FFR

IVUS/OCT 

Nứt vỡ mảng xơ vữa
Huyết khối

SCAD 

Test đánh giá
co thắt mạch
vành

Co thắt động mạch

Rối loạn chức
năng vi mạch
mạch vành

MINOCA 
khácBệnh cơ

tim/van tim

CMR 

Viêm cơ tim
NMCT 
Bệnh cơ tim
(Takotsubo) 
Các bệnh lý
cấu trúc tim
khác

Đánh giá chức năng thất trái/siêu âm

Đông
máu, test 
co thắt vi 

mạch
mạch
vành

Bình thường CMR Bình thường



Chẩn đoán nguyên nhân theo ESC 2017



Lưu đồ tiếp cận chẩn đoán MINOCA

Tamis-Holland et al.,Circulation, 2019, 18, e891–908
Image Source: Iconfinder. 

“Traffic light” Sequence



Cắt cụt nhánh vách



Lóc tách đoạn xa LAD



Hình ảnh học trong MINOCA 

Ø Vai trò IVUS và OCT:
§ Phát hiện nứt vỡ mảng xơ vữa
§ Phát hiện mảng xơ vữa xói mòn: OCT mới giúp phát

hiện rõ
§ Bóc tách ẩn giấu
§ Huyết khối



Nứt vỡ mảng xơ vữa

Reynolds et al 2011, circulation



Nứt vỡ mảng xơ vữa

https://www.icrjournal.com/editions/icr3-volume-17-2022



OCT lóc tách ĐMV

https://www.icrjournal.com/editions/icr3-volume-17-2022



Xói mòn mảng xơ vữa

Circ J 2018; 82: 302–308



Circ J 2018; 82: 302–308



So sánh IVUS và OCT



Vai trò MRI trong MINOCA
Ø Chẩn đoán chính xác gần 80% các nguyên nhân

Pasupathy et al,circulation 2015, 131: 861-870



Vai trò MRI trong MINOCA

Pasupathy et al,circulation 2015, 131: 861-870

Ø Giúp tiên lượng dài hạn



MRI: Nhồi máu cơ tim

Marco Gatti, world j cardiol, 2020,12(6), 248-261



MRI: Viêm cơ tim

Marco Gatti, world j cardiol, 2020,12(6), 248-261



MRI: Takotsubo

Marco Gatti, world j cardiol, 2020,12(6), 248-261



HARP-MINOCA



HARP-MINOCA

Phụ nữ nghi
ngờ NMCT 
được dự
định chụp
ĐMV qua da 

Chụp ĐMV 
qua da 

Đồng
thuận
tham gia
nghiên
cứu

OCT 
(3 nhánh)

Chụp MRI
(tối thiểu

trong vòng 1 
tuần) 

LGE
Đánh giá thì T2, T1 
mapping 
Chức năng thất tráiKhông OCT + CMR

Bệnh nhân có
troponin tăng do các
nguyên nhân khác
không được lựa
chọn tham gia
nghiên cứu

MI – CAD (hẹp ≥ 50%) hoặc
lóc tách động mạch vành



301 bệnh nhân nữ với chẩn đoán NMCT →170 MINOCA → 23 trường hợp chống
chỉ định OCT, 2 trường hợp không có ý nghĩa → 145 OCT → 116 CMR

Phụ nữ mắc
MINOCA 
(n=145)

Tuổi (trung bình) 60 (52,69) 

Chủng tộc/sắc tộc
trừ da trắng, Mỹ
gốc Latinh) 

50%

Tăng huyết áp 46%

Đái tháo đường 16%

Triệu chứng lâm sàng
Phụ nữ mắc

MINOCA 
(n=145)

Troponin đỉnh (trung bình) 0.94 ng/mL 

Troponin đỉnh, hơn giá trị bình
thường (trung bình) 17 x ULN 

STEMI 3,5%

Rối loạn vận động vùng
trên SÂ tim 44%

Chụp động mạch vành qua da 
bình thường 54%

Mức độ hẹp tối đa (trung bình) 30%





Nhồi máu n = 38 (33%)

Tổn thương vùng n = 24 (21%)
Viêm cơ tim n = 17 (15%) 
Hội chứng Takotsubo n = 4 (3%) 
Các bệnh lý cơ tim khác n = 3 (3%)

Bình
thường
n = 30 
(26%)





Các test đánh giá chức năng mạch vành trong MINOCA

European Heart Journal: Acute cardiovascular care 2019, 8(1): 54-62

Cơ chế Chẩn đoán Điều trị
Nguyên nhân do tim
Bệnh lý mạch vành Hình ảnh học nội mạch PCI, kháng kết tập tiểu cầu, statin, 

UCMC/TT, chẹn beta 

Bóc tách mạch vành Hình ảnh học nội mạch Điều trị bảo tồn (Kháng kết tập tiểu cầu
đơn, chẹn beta) 

Co thắt mạch vành Test Ergonovine or Ach nội
mạch

Chẹn kênh calci, nitrat, ức chế rho-kinase 

Nguyên nhân do vi mạch
Co thắt vi mạch Test Ach nội mạch Ức chế Rho-kinase

Hội chứng Takotsubo Chụp buồng thất, ECG với
adenosine, MRI tim

Điều trị suy tim

Viêm cơ tim PVB19 MRI tim, sinh thiết nội tâm mạc Điều trị suy tim

Huyết khối mạch vành Siêu âm tim qua thành ngực/ 
thực quản nghiệm pháp bóng
khí

Mổ nội soi hoặc mổ mở, kháng kết tập tiểu
cầu, kháng đông

Cơ chế hỗn hợp
NMCT type II Xác định nguyên nhân gây

mất cân bằng cùng cầu O2 
Điều trị nguyên nhân, cân bằng lại cung cầu
oxy, aspirin, chẹn beta 

Không rõ cơ chế Hình ảnh học nội mạch, MRI 
tim

Aspirin, Statin, chẹn kênh calci



Co thắt động mạch vành

• Co thắt mạch vành tự nhiên ở phòng thông tim là có lợi ích giúp
chẩn đoán

• Sử dụng nitrate trong chụp mạch vành là cần thiết và quan trọng

• Test kích thích thường không thực hiện trong bệnh cảnh cấp tính

Thường phải sau 2-6 tuần hoặc hơn: 28-34% bệnh nhân MINOCA 
co thắt kích thích được bằng ergot hay acetylcholine, trong đó một
nửa là nữ giới

• Co thắt xuất hiện khi test có thể được xem nhu là nguyên nhân
nền của biến cố cấp tính nhưng không hoàn toàn chắc chắn

• Các dấu hiệu gợi ý trên lâm sàng: ST chênh lên trong cơn, vùng
nhồi máu hay vùng phù nề xác định trên CMR (vẫn có thể do 
nguyên nhân khác) 

• Điều trị: chẹn kênh Canxi, Nitrate 



Tiêu chuẩn chẩn đoán
Các tiêu chuẩn chẩn đoán cơn đau thắt ngực do co thắt mạch vành
(1) Cơn đau thắt ngực có đáp ứng với Nitrate – trong cơn khởi phát tự
phát, với ít nhất một đặc điểm sau
a) Đau ngực lúc nghỉ - đặc biệt giữa đêm và sang sớm
b) Làm thay đổi hoàn toàn khả năng gắng sức trong ngày – giảm vào buổi

sang
c) Tăng thông khí có thể gây ra cơn đau
d) Các thuốc chẹn kênh calci (không phải chẹn beta) làm ngưng cơn đau
(2) Thay đổi ECG do TMCB thoáng qua – trong cơn khởi phát tự phát bao
gồm bất cứ dấu hiệu nào sau đây trong ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp
a) ST chênh lên ≥ 0,1 mV
b) ST chênh xuống ≥ 0,1 mV
c) Sóng U đảo ngược mới
(3) Co thắt động mạch vành – được xác định khi có tắc nghẽn thoáng qua
hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn động mạch vành (co thắt > 90%) với
cơn đau thắt ngực và thay đổi ECG do thiếu máu cục bộ hoặc tự phát hoặc
trng đáp ứng với test kích thích (Ach, ergot hoặc tăng thông khí)



Nghiệm pháp kích thích xâm lấn
bằng acetylcholine hoặc ergonovine

Picard et al., Archives of Cardiovascular Diseases, 2018, 112 (1): 44–55.



Nghiệm pháp kích thích xâm lấn 
bằng acetylcholine hoặc ergonovine

Takeshi et al., N Engl J Med 2017; 376:e52



Nghiệm pháp kích thích xâm lấn có 
giá trị trong tiên lượng

Tử vong chung: 32.4% vs 4.7% (p = 0.002)

Montone et al.,European Heart Journal 39 (2): 91–98..



Nghiệm pháp kích thích xâm lấn có 
giá trị trong tiên lượng

Tử vong do TM: 18.9% vs 0.0% (p = 0.005)

Montone et al.,European Heart Journal 39 (2): 91–98..



Nghiệm pháp kích thích xâm lấn có 
giá trị trong tiên lượng

Tái nhập viện do HCVC: 27% vs 7% (p = 0.002)

Montone et al.,European Heart Journal 39 (2): 91–98..



Bệnh nhân Nhồi máu cơ tim

Chụp mạch vành

Tắc nghẽn mạch vành

NMCT do tắc nghẽn mạch vành

Kháng KTTC kép, statin, UCMC/TT, chẹn beta 

Không tắc nghẽn mạch vành (MINOCA) 

IVUS, OCT
Test co mạch
Đo dự trữ mạch vành
Test chức năng vi 
mạch

Vỡ mảng xơ vữa Huyết khối
mạch vành

Co thắt mạch vành Suy chức năng
vi mạch

Bóc tách mạch
vành tự phát

Mất cân bằng
cung cầu oxy 

Kháng KTTC 
kép, statin, 
UCMC/TT, 
chẹn beta
Cân nhắc
Clopidogrel
hoặc
Ticagrelor

Ưu tiên chẹn
kênh calci, 
nitrat, 
nicorandil, 
cilostatzol, có
thể dược sử
dụng. 
Cân nhắc
statin, UCMC

Điều trị chống
đau ngực (chẹn
kênh calci chẹn
beta)
Cân nhắc
UWCMC, statin 

Kháng đông hoặc
kháng KTTC. Điều
trị bệnh lý tăng
đông máu nếu có. 
Cân nhắc UCMC, 
statin  

Aspirin, chẹn
beta. Có thể cân
nhắc Clopidogrel. 
UCMC, statin

Điều trị bệnh nền

ĐIỀU TRỊ 

J am heart assoc 2019;8; e013361



• Nghiên cứu quan sát trên bệnh
nhân MINOCA trong sổ bộ
SWEDEHEART (n=9,466 bệnh
nhân MINOCA)

• Thời gian theo dõi = 4,1 năm



Statins UCMC/TT

Chẹn Beta KTTC kép

NGHIÊN CỨU QUAN SÁT DỰ PHÒNG THỨ PHÁT SAU MINOCA 

HR 0,86 (0,74-1,01)

HR 0,82 (0,73-0,93)

HR 0,77 
(0,68-0,87)

HR 0,90 (0,74-1,08)





KHÁNG TẬP TIỂU CẦU KÉP Ở BỆNH NHÂN MINOCA 

Có xơ vữa mạch vành Không xơ vữa mạch vành

Nứt vỡ mảng xơ vữa Thoái biến mảng xơ vữa

Thời gian sử dụng KTTC kép
được lựa chọn và sử dụng
theo guidelines
PCI được chỉ định dựa theo
guidelines 

Aspirin có thể
được cân nhắc sử dụng lâu dài

- Tiêu chuẩn chẩn đoán STEMI 
- Động mạch vành “thủ phạm” 
- TIMI 3, đường kính ĐMV 

<50%
- LVEF >=30%
- Không shock 

1 năm sử dụng KTTC kép
aspirin + ticagrelor

KTTC kép và đặt stent
dựa theo guidelines 

Sử dụng Aspirin lâu dài

Thời gian sử
dụng KTTC kép
được lựa chọn và
sử dụng theo
guidelines

KTTC kép có thể
được cân nhắc sử
dụng 1-12 tháng
(clopidogrel) 

BN có loạn sản xơ cơ và nguy cơ
chảy máu thấp có thể sử dụng
aspirin kéo dài có hiệu quả trong
phòng ngừa biến chứng

Thời gian sử dụng
KTTC kép được lựa
chọn và sử dụng theo
guidelines

Sử dụng Aspirin lâu dài

Không có chỉ định sử
dụng KTTC kép
Ở các nghiên cứu
quan sát không rõ lợi
kích của kháng tiểu
cầu (kép/đơn) 

Chẩn đoán xác định = OCT Có đủ các tiêu chuẩn nghiên cứu EROSION?
Có đồng chỉ định sử dụng KTTC kép? (vd: PCI)

Can thiệp ? 

Lóc tách ĐMV TakotsuboBệnh lý vi mạch Co thắt MV



Khuyến cáo ESC 2020



KẾT LUẬN

• MINOCA gặp khoảng 6-15% trong các bệnh nhân NMCT cấp là
một tình huống lâm sàng khó xử và tiên lượng vẫn xấu

• Cơ chế bệnh sinh được xác định có nhiều nguyên nhân nền: nứt
vỡ mảng xơ vữa, co thắt ĐMV, lóc tách ĐMV, bệnh lý vi mạch … 

• Chẩn đoán nguyên nhân và cơ chế nền cần các phương tiện
chẩn đoán hình ảnh: hình ảnh nội mạch (IVUS, OCT), chụp cộng
hưởng từ cơ tim.

• Chiến lược điều trị được xác định theo cơ chế bệnh sinh của
MINOCA hoặc như bệnh lý tim mạch do xơ vữa nếu không xác
định nguyên nhân nền.





Em xin chân thành cảm ơn!


