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Bakgrunn
Den vanligste årsaken til hjerteinfarkt er 
ruptur av et aterosklerotisk plakk som 
medfører trombedannelse og delvis eller 
total okklusjon av en koronararterie, altså 
type 1-hjerteinfarkt. I 5-15 % av tilfellene 
finner man likevel ingen påvisbar okklu-
sjon eller stenose ved koronar angiografi 
(1). På bakgrunn av dette har betegnelsen 
Myocardial Infarction with Non-Obstructive 
Coronary Arteries (MINOCA) blitt etablert. 
Fenomenet har vært kjent og omtalt i noen 
tid (2), men begrepet ble først tatt i bruk i 
medisinsk litteratur omkring 2014 (3) og 
inkludert i den internasjonale definisjon av 
hjerteinfarkt i 2018 (4). 

Diagnosen MINOCA stilles like etter 
koronar angiografi hos pasienter som 1) 
tilfredsstiller de universelle hjerteinfarkt-
kriterier, 2) har ikke-obstruktive koronar-
arterier (stenosegrad < 50 %) og 3) ingen 
annen klinisk årsak til den akutte hendelsen. 
MINOCA er en arbeidsdiagnose som krever 
videre undersøkelser for å finne underlig-
gende mekanisme (5-7). Til å begynne med 
omfattet MINOCA-diagnosen ikke-koronare 
årsaker som f.eks. myokarditt, kardio-
myopati og takotsubosyndrom. I den fjerde 
internasjonale definisjonen av hjerteinfarkt 
fra 2018 (4) omfatter begrepet imidlertid 
utelukkende akutt iskemisk hendelse. Dette 
gjelder både type 1- og type 2-hjerteinfarkt.

I fravær av relevant koronarsykdom 
trigges kardial iskemi trolig av en akutt 
hendelse i epikardiale koronararterier, i 

koronar mikrosirkulasjon eller i begge (6). 
De vanligste årsaker til MINOCA synes å 
være koronar plakkulcerasjon eller -erosjon 
med trombedannelse og distal embolise-
ring, koronar disseksjon, koronar spasme, 
mikrovaskulær dysfunksjon, koronar trom-
boembolisme eller sekundære mekanismer 
som taky-bradyarytmier, anemi, respi-
rasjonssvikt og hypotensjon (7). Mange 
MINOCA-pasienter vil likevel havne i grup-
pen «ukjent årsak», da pasientene ofte ikke 
kartlegges godt nok med bildediagnostikk 
som intravaskulær ultralyd (IVUS), optisk 
koherenstomografi (OCT) eller magnetre-
sonanstomografi (MR) eller ulike funksjons-
undersøkelser som fraksjonert flow-reserve 
(FFR) og acetylcholin-test (7). 

Sykehusenes ressurser og begren-
set evidens uten prospektive randomiserte 
studier gir stor variasjon i diagnostikk og 
behandling av pasienter med mistenkt 
MINOCA (7). I tillegg er det begrenset 
enighet om langvarig medisinsk behandling 
av pasienter med MINOCA pga. mangel på 
relevante studier. Hittil er ingen randomi-
serte kontrollerte studier publisert (8). Til 
sammenlikning er behandlingen av MI-CAD 
(myocardial infarction due to coronary 
artery disease) godt etablert med detaljerte 
evidensbaserte retningslinjer for både hjer-
teinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) (9) og 
uten ST-elevasjon (NSTEMI) (10). 

Til tross for økende interesse for 
MINOCA internasjonalt finnes det ennå 
lite data om forekomst, hva som kjenne-
tegner dem som har MINOCA, hvilke(n) 
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behandling(er) som er mest optimal og 
hvordan prognosen er i en usortert pasi-
entgruppe i vanlig klinisk praksis i Norge. 
Formålet med masteroppgaven som denne 
artikkelen bygger på, var derfor å under-
søke forekomsten av og kjennetegn ved 
MINOCA hos pasienter innlagt med akutt 
hjerteinfarkt og indikasjon for invasiv koro-
nar angiografi ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN), Tromsø. Økt kunnskap 
om denne undergruppen av hjerteinfarkt 
vil kunne bidra til bedre behandling og mer 
persontilpasset medisin.

Materiale og metode 
Studiepopulasjonen bestod av pasienter 
med hjerteinfarkt som var innlagt ved UNN 
Tromsø i perioden 01.01.2014-31.12.2018, 
og som gjennomgikk koronar angiografi 
under oppholdet. Dette omfatter pasienter 
fra hele Helse nord, og mange av pasientene 
var overflyttet fra et lokalsykehus i regionen. 
Data er hentet fra Nasjonalt register over 
hjerte- og karlidelser (HKR) og Norsk hjer-
teinfarktregister. Pasienter med MINOCA 
ble sammenliknet (på gruppenivå) med 
hjerteinfarktpasienter med koronarsykdom. 

Variabler 
Totalt 52 variabler ble utlevert fra HKR og 
Norsk hjerteinfarktregister. Funn ved koro-
nar angiografi og perkutan koronar interven-
sjon (PCI) ble av angiografør definert som 
1) «normale koronarkar eller veggforandrin-
ger» hvis ingen signifikant stenose (steno-
segrad < 50 % av lumendiameter) i noen av 
koronararteriene og/eller generelle vegg-
forandringer i koronararteriene, 2) «venstre 
hovedstamme- eller flerkarsykdom» hvis 
hemodynamisk signifikant sykdom i venstre 
hovedstamme eller i mer enn én koronar-
arterie, og 3) «énkarsykdom» hvis signifi-
kant sykdom i kun én koronararterie. 

Validering av MINOCA 
Data fra pasienter diagnostisert med akutt 
hjerteinfarkt i henhold til den internasjonale 
definisjonen av hjerteinfarkt og som gjen-
nomgikk koronar angiografi ble screenet for 
inklusjon av pasienter. MINOCA-pasienter 
ble definert som unike hjerteinfarktpasien-
ter med normale koronarkar eller veggfor-
andringer (stenosegrad < 50 %) påvist ved 
koronar angiografi. Pasienter som tidligere 

hadde vært revaskularisert med PCI og/eller 
aortokoronar by-pass-operasjon (ACB), og 
pasienter med koronarsykdom (stenosegrad 
≥ 50 %), ble definert som MI-CAD. 

Statistiske analyser 
Karakteristika for studiepopulasjonen 
er presentert i tabell 1. De kontinuerlige 
variablene er presentert som median i den 
aktuelle kategorien med interkvartilbred-
den (IQR) i parentes, mens de kategoriske 
variablene er angitt som prosentandel (%) 
med antall (n) innenfor aktuell kategori i 
parentes. For å vurdere om det var signi-
fikant forskjell mellom de ulike pasient-
gruppene ble det brukt chi-kvadrattest for 
de kategoriske variablene og Wilcoxon/
Mann-Whitney U-test for de kontinuer-
lige variablene, da flere av disse ikke var 
normalfordelte. Analysene ble gjort både 
for MINOCA og MI-CAD samt kjønnene 
separat og samlet. En tosidet p-verdi < 0,05 
ble regnet som signifikant. Overlevelsesana-
lysen ble gjort med Cox regresjonsanalyse, 
mens den proporsjonale hasardantakelsen 
ble testet med log-log-plot og Schoenfeld-
residualer. Alle analysene ble gjort i STATA 
Version 16.1. 

Etikk
Studien ble godkjent av Regional komité 
for medisinsk og helsefaglig forskning (REK 
nord) inkludert dispensasjon fra taushets-
plikten pga. datasettets størrelse. I tillegg 
ble det i samråd med Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) utarbeidet en person-
vernkonsekvensvurdering (Data Protection 
Impact Assessment, DPIA). Denne ble god-
kjent av personvernombudet ved UNN og 
UiT med grunnlag i personvernforordningen, 
helseforskningsloven og helseregisterloven. 

Resultater 
Totalt var det innlagt 4892 pasienter med 
akutt hjerteinfarkt som endelig utskrivel-
sesdiagnose ved UNN Tromsø i perioden 
01.01.14 - 31.12.18. Blant 4585 unike pasien-
ter med hjerteinfarkt og indikasjon for inva-
siv koronar angiografi hadde 1308 tidligere 
gjennomgått revaskularisering med PCI og/
eller ACB. Av de totalt 3277 som ikke tid-
ligere hadde vært revaskularisert med PCI 
og/eller ACB, hadde 2978 koronarsykdom 
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(stenosegrad ≥ 50 %), mens 299 hadde 
normale koronarkar eller veggforandringer 
(stenosegrad < 50 %) ved koronar angio-
grafi. I denne studiepopulasjonen med i alt 
4585 hjerteinfarktpasienter var prevalensen 
av MINOCA 7 %. 

Karakteristika 
I tabell 1 presenteres risikofaktorprofil og 
kliniske karakteristika ved studiepopulasjo-
nen, samlet og separat for kvinner og menn. 
Andelen MINOCA hos kvinner og menn 
var henholdsvis 13 % og 4 % (p < 0,001). 
Median alder var lavere ved MINOCA (65 
år (IQR 54-75) versus 67 år (IQR 58-75) 
ved MI-CAD), p = 0,006. 
            Blant de 299 MINOCA-pasientene 
hadde 84 % NSTEMI og 12 % STEMI. Til 
sammenlikning var det blant MI-CAD-
pasientene 67 % som hadde NSTEMI og 
29 % STEMI. Det var en høyere forekomst 
av NSTEMI blant MINOCA-pasientene (p 
< 0,001). Type 1-hjerteinfarkt forekom hos 
60 % av MINOCA-pasientene versus 94 
% ved MI-CAD, og type 2-hjerteinfarkt ble 
påvist hos 39 % versus 3 % ved MI-CAD (p 
< 0,001). 
            MINOCA-pasientene hadde sjeld-
nere brystsmerter (80 % versus 89 % ved 
MI-CAD), men oftere dyspné (10 % versus 
5 % ved MI-CAD, p < 0,001 for begge). Kun 
1 % av MINOCA-pasientene hadde sirkula-

sjonsstans som dominerende symptom mot 
2 % ved MI-CAD. 
            Sammenliknet med MI-CAD var 
det blant MINOCA-pasientene færre med 
diabetes (11 % versus 19 %, p = 0,001), 
tidligere hjerteinfarkt (8 % versus 26 %, p 
< 0,001), kjent hjertesvikt (2 % versus 6 
%, p = 0,032) og hypertensjonsbehandling 
(45 % ved MINOCA versus 53 % ved MI-
CAD, p = 0,030). Det var ingen signifikant 
forskjell mellom MINOCA- og MI-CAD-
pasientene mht. kroppsmasseindeks (KMI), 
røyking, systolisk blodtrykk, tidligere hjerne-
slag og totalkolesterol i serum.

Alvorlighetsgrad, komplikasjoner   
og dødelighet 
Tabell 2 viser at det var signifikant færre 
med svekket venstre ventrikkelfunk-
sjon (ejeksjonsfraksjon (EF) < 40 %) ved 
MINOCA (5 % versus 11 % ved MI-CAD, 
p = 0,012) samt lavere utslipp av hjerte-
spesifikk troponin ved MINOCA (troponin 
T median 264 ng/l (IQR 72-713) versus 
median 468 ng/l (IQR 120-2080) ved MI-
CAD, p < 0,001). 
            Av komplikasjoner var det signifi-
kant lavere forekomst av hjertesvikt ved 
MINOCA versus MI-CAD (hhv. 9 % og 19 
%, p < 0,001) og kardiogent sjokk (hhv. 1 
% versus 4 %, p = 0,045). Det var ingen 
forskjell mellom gruppene mht. mekanisk  

 
 
 
Tabell 1. Risikofaktorprofil og kliniske karakteristika hos pasienter med MINOCA og MI-CAD.  
 

 
Verdiene er oppgitt i median (interkvartilbredde, IQR) eller % (antall). Opplysninger om kjønn og alder manglet for tre pasienter. 
MINOCA: myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries; MI-CAD: Myocardial infarction due to coronary artery disease; IQR: Interquartile range; NSTEMI: 
non-ST-elevation myocardial infarction; STEMI: ST-elevation myocardial infarction; BMI: body mass index; kg/m2: kilo per kvadratmeter; røyking: daglig røyker og 
tidligere røyker, gjelder sigaretter/sigar og/eller pipe; BT: blodtrykk; mmHg: millimeter kvikksølv; BT-behandling: om pasienten sto på medikamentell behandling for høyt 
blodtrykk ved innleggelse; diabetes: inkluderer  type 1 og type 2, bade diett- og/eller medikamentbehandlet diabetes; HbA1c: glycert hemoglobin; mmol/L: millimol per liter.  
 

 Totalpopulasjon (n=4585) Kvinner (n=1251) Menn (n=3331) 
 MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi  
Andel 7 (299) 93 (4286)  13 (160) 87 (1091)  4 (139) 96 (3192)  
Alder, år  65 (54-75) 67 (58-75) 0,006 70 (60-76) 72 (63-79) 0,013 61 (50-70) 66 (57-73) <0,001 
Symptomer           
   Brystsmerter  80 (238) 89 (3831)  78 (124) 87 (945)  82 (114) 90 (2884)  
   Dyspné 10 (30) 5 (197)  12 (19) 6 (70)  8 (11) 4 (126)  
   Sirkulasjonsstans  1 (2) 2 (73) <0,001 0 (0) 1 (16) 0,003 1 (2) 2 (57) 0,001 
Diagnose           
   NSTEMI 84 (250) 67 (2879)  89 (142) 67 (734)  78 (108) 67 (2142)  
   STEMI 12 (35) 29 (1222) <0,001 8 (12) 28 (303) <0,001 17 (23) 29 (919) 0,006 
   Type 1 hjerteinfarkt 60 (180) 94 (4010)  51 (82) 93 (1012)  71 (98) 94 (2995)  
   Type 2 hjerteinfarkt  39 (116) 3 (121) <0,001 48 (76) 4 (40) <0,001 29 (40) 3 (81) <0,001 
Risikofaktorer           
   BMI, kg/m2 27 (23-30) 27 (25-30) 0,113 26 (23-30) 26 (23-29) 0,757 27 (25-30) 27 (25-30) 0,751 
   Røyking  71 (212) 74 (3157) 0,209 69 (111) 68 (751) 0,584 73 (101) 75 (2405) 0,219 
   Systolisk BT, mmHg 144 (125-162) 144 (125-160) 0,097 142 (124-161) 145 (124-164) 0,541 144 (125-162) 143 (126-160) 0,649 
   Diabetes  11 (34) 19 (823) 0,001 9 (15) 23 (249) <0,001 14 (19) 18 (573) 0,196 
   Tidligere hjerteinfarkt 8 (23) 26 (1099) <0,001 8 (12) 23 (253) <0,001 8 (11) 27 (845) <0,001 
   Kjent hjertesvikt 2 (7) 6 (256) 0,032 3 (5) 5 (56) 0,271 1 (2) 6 (200) 0,064 
   Tidligere hjerneslag 4 (12) 6 (276) 0,238 4 (7) 6 (63) 0,472 4 (5) 7 (213) 0,349 
   BT-behandling 45 (134) 53 (2258) 0,030 49 (79) 60 (654) 0,008 40 (55) 50 (1596) 0,053 
   HbA1c, % 5,7 (5,5-6,0) 5,8 (5,6-6,3) <0,001 5,7 (5,5-5,9) 5,9 (5,6-6,4) <0,001 5,7 (5,4-6,1) 5,8 (5,5-6,2) 0,073 
   Totalkolesterol, mmol/L 5 (2-5,6) 5 (4-6) 0,251 5 (4,5-5,7) 5,3 (4,3-6,2) 0,223 4,9 (3,9-5,5,) 4,9 (4-5,9) 0,083 
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komplikasjon, alvorlig blødning, arytmi eller 
AV-blokk grad II-III som komplikasjon. Det 
var heller ingen signifikant forskjell i antall 
liggedøgn eller død under sykehusopphold, 
men ettårsletalitet var lavere ved MINOCA 
sammenliknet med MI-CAD (3 % versus 6 
% ved MI-CAD, p = 0,020). Ved overlevel-
sesanalyse var hasardratio 0,47 (95 % KI 
0,28-0,80, p = 0,005). Det vil si at MI-CAD 
medførte 2,1 ganger høyere risiko for død 
sammenliknet med MINOCA. Det kunne 
synes som kvinner hadde signifikant høyere 
ettårsletalitet, men etter justering for alder 
var det ingen signifikant forskjell mellom 
menn og kvinner. 

Medikamentell behandling                   
ved utskrivelse 
I tabell 3 presenteres en oversikt over 
hvilke medikamenter studiepopulasjonen 
ble utskrevet med. Sammenliknet med 
MI-CAD var det signifikant færre MINOCA-
pasienter som ble skrevet ut med aktuelle 
medikamenter. Dette inkluderer acetyl-
salisylsyre (ASA), dobbelt blodplatehem-
mende behandling (DAPT), betablokker, 
angiotensin-konverterende enzyminhibitor 
(ACEi) eller angiotensin II-reseptorblokker 
(ARB) og statiner eller andre lipidsenkende 
medikamenter.

Kjønnsforskjeller ved MINOCA 
I MINOCA-gruppen var det signifikant 
større andel kvinner (54 %) sammenlik-
net med MI-CAD gruppen (25 %) (p < 
0,001). Kvinner med MINOCA var eldre enn 
menn med MINOCA (median 70 år (IQR 
60-76) versus 61 år (IQR 50-70, p < 0,001). 
MINOCA hos menn ble oftere presentert 
som STEMI (17 % versus 8 % hos kvinner, 
p = 0,03) og var oftere type 1-hjerteinfarkt 
(71 % versus 51 % hos kvinner, p = 0,001). 
Menn med MINOCA hadde høyere KMI 
(median 27 kg/m2 (IQR 25-30) versus 
median 26 kg/m2 (IQR 23-30) hos kvinner, 
p = 0,05) og lavere serum-totalkolesterol 
(median 4,9 mmol/l (IQR 3,9-5,5) versus 
median 5 mmol/l (IQR 4,5-5,7) hos kvinner, 
p = 0,02).
            Det var ingen signifikant kjønns-
forskjell når det gjaldt symptomer eller 
kardiovaskulære risikofaktorer som røyking, 
systolisk blodtrykk, diabetes, tidligere hjer-
teinfarkt eller hjerneslag samt ingen forskjell 
i preinfarkt-forekomst av hypertensjons-
behandling og kjent hjertesvikt. Hjertesvikt 
som komplikasjon, forekom hyppigere hos 
kvinner med MINOCA (13 % versus 5 % 
hos menn, p = 0,03). Ellers var det ingen 
forskjell mellom kjønnene i komplikasjo-
ner, alvorlighetsgrad og dødelighet ved 
MINOCA.  

Tabell 3. Medikamenter ved utskrivelse hos pasienter med MINOCA og MI-CAD.   

 
Verdiene er oppgitt i % (antall).  
MINOCA: myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries; MI-CAD: Myocardial infarction due to coronary artery disease; ASA: acetylsalisylsyre, DAPT: 
double antiplatelet therapy (dobbelt platehemmende behandling), ACEi: angiotensin-konverterende enzym inhibitor, ARB: angiotensin II reseptorblokker.  
 
 
 

 Totalpopulasjon (n=4585) Kvinner (n=1251) Menn (n=3331) 
 MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi  
ASA 76 (228) 96 (4091) <0,001 74 (118) 94 (1025) <0,001 79 (110) 96 (3063) <0,001 
Annen platehemmer 64 (192) 90 (3843) <0,001 61 (97) 89 (968) <0,001 68 (95) 90 (2872) <0,001 
DAPT 60 (180) 88 (3783) <0,001 56 (89) 87 (950) <0,001 66 (91) 89 (2830) <0,001 
Betablokker 59 (176) 80 (3419) <0,001 61 (97) 80 (871) <0,001 57 (79) 80 (2546) <0,001 
ACEi/ARB 46 (138) 65 (2764 <0,001 48 (77) 62 (677) <0,001 44 (61) 65 (2084) <0,001 
Statin  81 (242) 94 (4009) <0,001 79 (127) 90 (986) <0,001 83 (115) 95 (3020) <0,001 

Tabell 2. Alvorlighetsgrad, komplikasjoner og dødelighet hos pasienter med MINOCA og MI-CAD.   

 
Verdiene er oppgitt i median (interkvartilbredde, IQR) eller % (antall).  
MINOCA: myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries; MI-CAD: Myocardial infarction due to coronary artery disease; IQR: Interkvartilbredde; EF: 
ejeksjonsfraksjon; Hjertesvikt: komplikasjon, definert klinisk på bakgrunn av typiske symptomer (dyspnè) og funn (knatrelyder over lungene) forårsaket av kardial 
dysfunksjon; Kardiogent sjokk: komplikasjon, definert som systolisk blodtrykk <90 mmHg i minst 30 minutter eller behov for inotrop behandling for å holde systolisk 
blodtrykk ≥90 mmHg og kliniske tegn, samt hypovolemi utelukket som årsak; Alvorlig blødning: komplikasjon, definert som 1) fatal blødning, 2) symptomatisk blødning i et 
kritisk område eller organ og/eller 3) blødning med fall i Hb >5 g/dl eller ≥ 2blodtransfusjoner; Arytmi: komplikasjon, inkluderer ventrikkeltakykardi (VT), ventrikkelflimmer 
(VF) og asystoli, hvor VT er definert som vedvarende VT > 15 sekunder med frekvens > 100 eller symptomatisk VT . 
  
 
  

 Totalpopulasjon (n=4585) Kvinner (n=1251) Menn (=3331) 
 MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi MINOCA MI-CAD p-verdi  
Høyest målte Troponin T 264 (72-713) 468 (120-2080) <0,001 264 (89-634) 443 (114-1830) <0,001 269 (66-1159) 477 (122-2161) 0,004 
EF < 40% 5 (13) 11 (356) 0,012 5 (7) 11 (95) 0,043 6 (6) 10 (260) 0,104 
Hjertesvikt 9 (27) 19 (793) <0,001 13 (20) 20 (218) 0,02 5 (7) 18 (573) <0,001 
Kardiogent sjokk 1 (4) 4 (148) 0,045 1 (2) 4 (46) 0,08 1 (2) 3 (102) 0,32 
Alvorlig blødning 1 (3) 2 (91) 0,29 1 (2) 2 (27) 0,57 1 (1) 2 (63) 0,52 
Arytmi (VT/VF/asystoli) 1 (2) 2 (79) 0,17 1 (2) 1 (16) 1,00 0 (0) 2 (63) 0,11 
Antall liggedøgn 4 (3-6) 4 (3-6) 0,312 4 (3-6) 4 (3-7) 0,528 4 (3-6) 4 (3-6) 0,182 
Død under sykehusopphold 1 (3) 2 (98) 0,144 1 (1) 4 (40) 0,044 1 (2) 2 (58) 0,734 
Ettårsdødelighet 3 (6) 6 (222) 0,020 2 (3) 9 (74) 0,015 3 (3) 6 (148) 0,218 
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Diskusjon
Vi har undersøkt forekomsten av MINOCA 
hos pasienter med akutt hjerteinfarkt og 
gjennomgått angiografi ved UNN i perioden 
01.01.14-31.12.18, samt hva som kjenneteg-
ner dem som hadde MINOCA. Da vår stu-
die er den første som presenterer et norsk 
materiale om dette temaet, er det dessverre 
ingen norske tall til sammenlikning. 
           I vår studiepopulasjon var preva-
lensen av MINOCA 7 %. Dette er som 
forventet, da flere utenlandske studier har 
vist en prevalens på ca. 6 % (11-13), og 
prevalensen generelt antas å være mellom 
5 % og 15 % avhengig av den undersøkte 
populasjonen (11, 14-16). Majoriteten (54 
%) av MINOCA-pasientene er kvinner, i lik-
het med MINOCA-pasienter i den svenske 
befolkningen (15) og i studier fra andre deler 
av verden (5, 11-14, 16). 

Risikofaktorer og karakteristika  
Sammenliknet med MI-CAD-pasienter 
var MINOCA-pasientene yngre og oftere 
kvinner. MINOCA forekom hele tre ganger 
hyppigere blant kvinner enn menn med hjer-
teinfarkt (13 % versus 4 %). Pasienter med 
MINOCA hadde sjeldnere brystsmerter, 
men oftere dyspné som symptom. De pre-
senterte seg sjeldnere med ST-elevasjoner i 
EKG, hadde lavere troponinutslipp og bedre 
venstre ventrikkel-EF. MINOCA-pasienter 
hadde lavere HbA1c, færre hadde diabetes 
mellitus, kjent hjertesvikt og tidligere gjen-
nomgått hjerteinfarkt og de var sjeldnere 
behandlet for hypertensjon. Tilsvarende 
funn beskrives i både enkeltstudier og større 
oversiktsartikler (11-18). Noen studier har 
funnet at dyslipidemi, hypertensjon og 
røyking er sjeldnere hos MINOCA-pasienter 
(14, 16), men dette er ikke blitt observert 
konsekvent i tidligere studier (12) og heller 
ikke i vår studie. Vi fant ingen forskjell i 
røyking, systolisk blodtrykk, KMI, totalkoles-
terol og tidligere hjerneslag. Mest over-
raskende ble det ikke påvist noen forskjell 
i systolisk blodtrykk og totalkolesterol ved 
innleggelse. MI-CAD-pasientene sto oftere 
på antihypertensiv behandling ved innleg-
gelse, noe som kan forklare hvorfor det ikke 
var noen forskjell i systolisk blodtrykk. Vi 
hadde ikke opplysninger om bruk av koles-
terolsenkende legemidler ved innleggelse, 

men det kan tenkes at flere MI-CAD-pasi-
enter brukte statiner sammenliknet med 
MINOCA-pasienter. Imidlertid vil mange 
pasienter med stenosegrad < 50 % også 
ha aterosklerotiske plakk, som kan forklare 
manglende forskjell i kolesterolverdier. 
            Våre funn indikerer at MINOCA-pasi-
enter er «friskere» enn MI-CAD-pasienter. 
Dette på bakgrunn av at MINOCA-pasien-
ter var yngre og hadde mindre komorbiditet 
i form av diabetes, hjertesvikt og tidligere 
hjerteinfarkt. Det er likevel ikke snakk om 
store forskjeller mellom disse to gruppene. 

Behandling 
Noen få MINOCA-pasienter vil ha behov 
for behandling av livstruende arytmier eller 
kardiogent sjokk (7). Selv om revaskularise-
ring er en hjørnesteins-behandling for MI-
CAD, er det ikke et terapeutisk alternativ 
for pasienter med MINOCA. Alle pasienter 
med MI-CAD (STEMI og NSTEMI) trenger 
sekundærforebyggende behandling (sekun-
dærprofylakse). Dette inkluderer konven-
sjonelle kardioprotektive medikamenter 
(DAPT, statiner, ACEi/ARB og betablok-
kere), modifisering av risikofaktorer med 
livsstilsendringer og hjerterehabilitering.
            I vår studie fant vi ikke overras-
kende at MINOCA-pasienter sjeldnere 
ble utskrevet med nevnte kardioprotek-
tive medikamenter sammenliknet med 
MI-CAD-pasienter (tabell 3). Dette kan 
forklares med at sekundærprofylaktisk 
behandling i hovedsak retter seg mot den 
aterotrombotiske prosessen. Hos MINOCA-
pasienter er det imidlertid noe mindre eller 
minimal aterosklerose, og man kan derfor 
stille spørsmål ved verdien av rutinemes-
sig bruk av noen av disse behandlingene. 
Hos pasienter med MINOCA bør derfor 
sekundærprofylaktisk behandling vurderes 
individuelt. Eksempelvis er blodplatehem-
mende medikamenter og statiner sterkt 
anbefalt for MINOCA-pasienter med 
plakkulcerasjon (type 1-hjerteinfarkt), men 
rutinemessig bruk ved de ulike mekanismer 
for type 2-hjerteinfarkt varierer. ASA kan 
være aktuelt ved disseksjon og tromboem-
bolisme, kalsiumkanalblokker er indisert ved 
vasospasme og statiner bør vurderes ved 
spasme og mikrovaskulær dysfunksjon (8).
            SWEDEHEART-registeret (the 
Swedish Web-system for Enhancement 
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and Development of Evidence-based care 
in Heart disease Evaluated According to 
Recommended Therapy) evaluerte hvorvidt 
behandling med statin, ACEi/ARB, beta-
blokker og DAPT påvirket det sammensatte 
endepunkt av død eller sykehusinnleggelser 
pga. reinfarkt, hjertesvikt eller hjerneslag 
(15). Etter gjennomsnittlig oppfølgingstid på 
4,1 år ga denne retrospektive analysen noe 
støtte for bruk av kardioprotektive medika-
menter (med unntak av DAPT) hos pasi-
enter med MINOCA, men man må avvente 
resultatene fra pågående randomiserte 
kliniske forsøk før sterke anbefalinger kan 
gis. Imidlertid må modifiserbare kardiovas-
kulære risikofaktorer som røyking, hyper-
tensjon, diabetes mellitus og hyperlipidemi 
behandles aggressivt hos alle MINOCA-
pasienter med påvist aterosklerose.
            Nye randomiserte studier er nødven-
dig for å vurdere den optimale behandlingen 
for MINOCA-pasienter, med fokus på harde 
kliniske endepunkter som reinfarkt og død. 
I tillegg må også påvirkningen av MINOCA 
på helsekvalitet evalueres med parametre 
som vedvarende angina pectoris, dagligli-
vets aktiviteter og depresjon (8). Hoved-
prinsippet i behandlingen av MINOCA er å 
belyse eller identifisere den underliggende 
mekanismen slik at målrettet behandling 
kan gis for å bedre prognosen. Begrensede 
data gjør det foreløpig rimelig å vurdere 
behandling med ACEi eller ARB og statiner 
til de fleste pasienter med MINOCA, mens 
man venter på mer robuste prospektive 
randomiserte data. 

Alvorlighetsgrad og prognose 
Prognosen for pasienter med MINOCA 
avhenger av den underliggende årsak. De 
fleste studier har vist at MINOCA-pasienter 
har bedre utfall enn MI-CAD-pasienter (11). 
Denne tendensen viser også vår under-
søkelse, da MINOCA-pasientene hadde 
færre komplikasjoner av typen hjertesvikt, 
kardiogent sjokk og lavere risiko for ettårs-
dødelighet sammenliknet med MI-CAD-
pasientene. Dette kan ha sammenheng 
med at MINOCA-pasientene hadde mindre 
infarktstørrelse bedømt med toppverdi for 
troponin T og venstre ventrikkels EF og fra-
vær av signifikante koronare stenoser. Verdt 
å nevne er at to av MINOCA-pasientene 
hadde sirkulasjonsstans som dominerende 

symptom samt at fire pasienter hadde 
kardiogent sjokk som komplikasjon. Dette 
vitner om at MINOCA ikke nødvendigvis er 
en benign diagnose, men kan ha et alvorlig 
forløp og potensielt et fatalt utfall. 
            Flere studier har vist letalitet under 
sykehusoppholdet på omtrent 1 % hos 
begge kjønn (11, 12), som vi også finner i 
vår studiepopulasjon. Pasuapathy et al. 
påviste i en metaanalyse av MINOCA-
studier en samlet ettårsdødelighet på 4,7 
% (12). Dette er noe høyere enn våre funn 
som var 2 % for kvinner og 3 % for menn. 
Ettårsletalitet for alle hjerteinfarktpasien-
tene (MINOCA og MI-CAD) var 6 %, som 
er lavere enn de 10 % som Hjerteinfarkt-
registeret opererer med. Dette kan delvis 
forklares med at pasienter som gjennomgår 
en koronar angiografi på UNN Tromsø, 
er selektert. De sykeste pasientene med 
høyest risiko for død blir ofte ikke overflyttet 
fra lokalsykehusene eller utsatt for invasiv 
koronar angiografi. 

Kjønnsforskjeller 
Denne studien viser at det foreligger kjønns-
forskjeller i forekomst og risikofaktorer ved 
MINOCA. Blant hjerteinfarktpasienter var 
det relativt flere kvinner enn menn som 
hadde MINOCA. Kvinner med MINOCA var 
eldre enn menn, på samme måte som ved 
MI-CAD. Hos begge kjønn var MINOCA-
pasientene yngre enn MI-CAD-pasientene, 
men aldersforskjellen var større hos menn 
enn hos kvinner. Vi fant at flere menn hadde 
ST-elevasjoner i EKG og type 1-hjerteinfarkt, 
mens kvinner oftere manglet ST-elevasjoner 
i EKG og hadde type 2-hjerteinfarkt. Kvinner 
med MINOCA hadde lavere KMI og høyere 
totalkolesterolverdier sammenliknet med 
menn, i tillegg til at de oftere fikk hjertesvikt 
som komplikasjon. 
            Ut over forskjellen i forekomst (6, 7, 
12) er kjønnsforskjeller ved MINOCA lite 
omtalt i litteraturen. Det er publisert én 
observasjonsstudie hvor registerdata fra 
to store universitetssykehus i Canada og 
Australia ble analysert med hensyn til bl.a. 
kjønnsforskjeller ved MINOCA (19). Studien 
påviste i likhet med oss høyere forekomst 
blant kvinner og en betydelig, men ikke like 
stor aldersforskjell mellom kjønnene samt at 
kvinner hadde mindre ST-forandringer i EKG 
og høyere kolesterolverdier. I motsetning 
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til oss fant forfatterne ingen kjønnsforskjell 
mht. komplikasjoner. Det er altså hittil ikke 
påvist noen kjønnsforskjell i alvorlighetsgrad 
og letalitet av MINOCA, men det er behov 
for flere studier på området. 

Styrker og svakheter ved studien 
Studiens prospektive design er en styrke. 
Studiepopulasjonen består av unike 
hjerteinfarktpasienter hvor sykdomsforløp 
ble registrert fortløpende i hht. nasjonale 
registres standardiserte variabler. Da alle 
pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge 
som har vært i kontakt med spesialisthel-
setjenesten, blir registrert i HKR, vil man 
ha mulighet for komplett oppfølging med 
tanke på morbiditet og mortalitet. Studien 
inneholder dessuten få manglende data 
og reflekterer et realistisk bilde av klinisk 
praksis i Norge i dag. 
            Studien har flere svakheter. Visu-
ell angiografisk estimering av lesjonens 
stenosediameter foretas av angiografør og 
er således et subjektivt mål med betydelig 
interobservatør-variabilitet (20). Angio-
grafifunn ble registrert av klinikeren som 
utførte den koronare angiografien og ikke av 
et sentralisert laboratorium. Den angiogra-
fiske alvorlighetsgraden av en lesjon er ikke 
statisk og kan variere mellom angiogram-
mer som et resultat av endringer i vasomo-
torisk tonus eller oppløsning av koronar-
tromber (21). Det var i tillegg ikke mulig å 
skille MINOCA-pasientene med «normale 
kar» eller lette veggforandringer fra dem 
med moderat til uttalte veggforandringer 
(30-49 % stenosegrad) i studien, som 
kunne vært knyttet opp mot behandlings-
valg og prognose. 
            Noen hjerteundersøkelser, f.eks. 
MR, er ikke lett tilgjengelig i alle sentra. 
Tradisjonelt sett er det lite bruk av invasiv 
bildeundersøkelse (IVUS og OCT) og funk-
sjonstesting (Acetylcholin) for å evaluere 
underliggende iskemisk mekanisme. Bruken 
av OCT og MR er økende, men det er likevel 
mulig at noen pasienter med myokarditt er 
inkludert i MINOCA-gruppen, eller motsatt 
– at pasienter med antatt myokarditt hadde 
infarkt. Datagrunnlaget for vår studie ga 
ikke mulighet for en slik analyse. 
            Det er generelt begrensede data i 
evalueringen av FFR-måling hos MINOCA-
pasienter med uttalte veggforandringer 

(35-50 % stenosegrad). FFR kan her vur-
deres hos utvalgte pasienter (7) basert på 
ekstrapolering av data fra stabile pasienter 
som viste at opptil 25 % av pasientene 
med 30-50 % stenosegrad hadde funk-
sjonelle signifikante stenoser når det ble 
målt med FFR (22). Da det ikke ble gjort 
rutinemessig FFR på slike pasienter i vår 
studiepopulasjon, kan derfor forekomst 
av MINOCA være overestimert. Motsatt 
kan forekomsten være underestimert ved 
manglende FFR-målinger hos pasienter med 
angiografisk 50-75 % stenosegrad, da FFR > 
0,80 (negativ verdi) kan medføre omklas-
sifisering av de angiografiske funn til < 50 % 
stenosegrad. 

Konklusjon 
Forekomsten av MINOCA hos pasienter 
med akutt hjerteinfarkt og som hadde 
indikasjon for invasiv koronar angiografi ved 
UNN Tromsø var 7 %. MINOCA-pasienter 
var yngre, oftere kvinner, hadde mindre 
EKG-forandringer og færre kardiovaskulære 
risikofaktorer sammenliknet med MI-CAD-
pasienter. De presenterte sjeldnere bryst-
smerter, men oftere dyspné som symptom, 
og hadde mindre infarktstørrelse, færre 
komplikasjoner og lavere ettårsdødelighet 
enn dem med tradisjonelt hjerteinfarkt. 
MINOCA er likevel ingen benign diagnose, 
og nye randomiserte studier er nødvendig 
for å vurdere optimal behandling.
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