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U podłoża nagłych zgonów sercowych (ang. sudden cardiac death – SCD) leżą bardzo różne 

choroby serca. Znajomość przyczyn i czynników predysponujących do SCD jest niezwykle istotna z 

klinicznego punktu widzenia, ponieważ nierzadko do nagłego zgonu dochodzi u młodych osób. Z 

uwagi na fakt, iż częstość występowania SCD u sportowców jest większa niż w populacji ogólnej a 

wiedza w tym zakresie niedostateczna, zagadnienie to wymaga niewątpliwie pogłębienia.  

Celem opublikowanego na łamach JACC badania była analiza przyczyn i okoliczności nagłych 

zgonów sercowych u sportowców i osób regularnie uprawiających sport. Spośród wykonanych w St. 

George’s University w Londynie w latach 1994-2014 badań autopsyjnych u 3684 zmarłych z powodu 

SCD wyodrębniono grupę 357 (9.7%) zmarłych sportowców, bądź osób regularnie uprawiających 

sporty (> 3 godziny treningu w tygodniu).  

Serca poddawano ocenie makroskopowej oraz badaniu histopatologicznemu. Nagły 

arytmiczny zgon sercowy był diagnozą z wykluczenia stawianą w przypadku anatomicznie zdrowego 

serce, bez jawnej nieprawidłowości stwierdzanej w badaniu makroskopowym i histologicznym oraz 

badaniach toksykologicznych.    

Średni wiek u badanych 357 zmarłych sportowców w momencie zgonu wynosił 29 ± 11 lat 

(zakres 7-67 lat, mediana 27 lat) i przeważali mężczyźni (92%). Większość badanej populacji tj. 69% 

stanowili sportowcy wyczynowi, regularnie uczestniczący w zawodach sportowych. Pozostałą część 

stanowiły osoby rekreacyjnie, ale regularnie uprawiające sporty. Do uprawianych sportów w badanej 

populacji należało: bieganie (25%), piłka nożna (25%), kolarstwo (8%), gimnastyka (8%), pływanie 

(6%), podnoszenie ciężarów (6%), rugby (5%), tenis (2%), golf (2%), boks (1%), a u 10% inne sporty. 

Ponad 80% sportowców nie miała żadnych objawów choroby serca. Wśród pozostałych 29% zmarłych 
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najczęstszymi objawami były kołatania serca (8%), ból w klatce piersiowej (6%), omdlenia (5%) oraz 

spadek tolerancji wysiłku (1%). U 5 chorych występowały kołatania serca związane z napadowym 

migotaniem przedsionków, w tym u jednego pacjenta z zespołem WPW. Jeden ze sportowców 4 lata 

przed zgonem przebył zapalenie mięśnia sercowego, a inny był 4 miesiące przed zgonem 

hospitalizowany z powodu podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego. U 28 zmarłych sportowców 

(8%) w wywiadzie rodzinnym u krewnych pierwszego stopnia wystąpił nagły zgon sercowy przed 50 

rokiem życia. Do najczęstszych chorób współistniejących u zmarłych z powodu SCD sportowców 

należały: astma (8%), padaczka (1%) oraz leczone nadciśnienie tętnicze (1%).  

Najczęstszym rozpoznaniem autopsyjnym był nagły arytmiczny zgon sercowy odpowiedzialny 

za zgony u 42% badanych (n=149). Choroby mięśnia sercowego stanowiły drugą przyczynę SCD, a 

wśród nich dominował idiopatyczny przerost lewej komory i/lub włóknienie (16%) oraz arytmogenna 

kardiomiopatia prawej komory (ang. arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy – ARVC; 13%) 

oraz kardiomiopatia przerostowa (6%). Patologie w zakresie tętnic wieńcowych stwierdzono w 7% 

przypadków SCD i przeważały anomalie naczyń wieńcowych.  

Nagły arytmiczny zgon sercowy był główną przyczyną SCD u młodych sportowców. 

Anatomicznie zdrowe serce stwierdzono u 56% dzieci i młodzieży, 44% zmarłych w wieku 18-35 lat 

oraz 26% chorych > 35 roku życia (p<0.001 dla porównania sportowców <18 roku życia i > 35 roku 

życia). Anomalie tętnic wieńcowych były również częstsze u młodych pacjentów i występowały u 11% 

dzieci i młodzieży oraz jedynie u 2% dorosłych >35 roku życia. W przeciwieństwie do tego 

idiopatyczny przerost lewej komory i/lub włóknienie odpowiadały za SCD u 10% sportowców <18 

roku życia i u 26% dorosłych > 35 roku życia (p=0.01), a ARVC była przyczyną SCD jedynie u 4% dzieci i 

młodzieży oraz u 18% zmarłych > 35 roku życia (p=0.009). 

Średnia waga badanych serc wynosiła 421 ± 110 g, a 70 serc (20%) miało wagę > 500 g. 

Wśród sportowców zmarłych z powodu SCD było jedynie 27 kobiet, a spośród nich u 55% serca były 

strukturalnie zdrowe, u 11% stwierdzono idiopatyczne włóknienie, u 7% ARVC, a u 4% kobiet 

kardiomiopatię przerostową.  

Większość sportowców (61%) zmarło podczas wysiłku, a podczas snu  jedynie 34% badanych. 

U pacjentów, u których do zgonu doszło podczas odpoczynku najczęściej stwierdzano strukturalnie 

zdrowe serca, natomiast u sportowców, którzy zmarli w czasie wysiłku istotnie częściej występowała 

ARVC (20%), włóknienie lewej komory (39%), oraz anomalie naczyń wieńcowych (7%). Analiza 

wieloczynnikowa wykazała, że ARVC była najsilniej związana z SCD podczas wysiłku (HR:6.01; 95% CI: 

1.97-18.32, p<0.001), a drugą z patologii silnie związaną z SCD w trakcie wysiłku było włóknienie 

lewej komory (HR: 2.11; 95% CI: 1.15-3.88; p<0.01). 



 

Podsumowując, etiologia SCD u sportowców jest różna w zależności od wieku. Nagły zgon 

arytmiczny odpowiada za znaczną część SCD u młodych sportowców, podczas gdy udział 

kardiomiopatii w SCD wzrasta wraz z wiekiem. Mimo, iż u większej części sportowców SCD występuje 

podczas wysiłku, to u niemal 40% sportowców do nagłego zgonu sercowego dochodzi podczas 

odpoczynku. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory jest silnie związana z SCD podczas wysiłku. 

 

KOMENTARZ: Maria Trusz-Gluza 

Dotychczasowe statystyki wskazują, że wśród sportowców częstość występowania nagłego zgonu 

sercowego (SCD) jest najpewniej większa niż w populacji niesportowców w podobnej kategorii 

wiekowej. Jedną z istotnych przyczyn jest nie rozpoznanie istniejącej u danej osoby choroby serca 

zwiększającej zagrożenie SCD.  Wiedza na temat tych chorób jest gromadzona od lat.  Omówiona 

praca patologów brytyjskich z pewnością jest dla tej tematyki bardzo ważna.  Pochodzi z ośrodka w St 

George’s  University w Londynie, specjalizującego się w ocenie serc osób zmarłych młodo – ok. 400 

serc ofiar nagłego zgonu rocznie. Uzyskane wyniki, opisane powyżej, są bardzo interesujące i różnią 

się dość znacznie od  dotychczas przedstawianych. Zgodnie z danymi ze Stanów Zjednoczonych 

najczęstszą przyczyną SCD u sportowców jest kardiomiopatia przerostowa a według danych włoskich 

– arytmogenna kardiomiopatia prawej komory. Tymczasem  Finocchiaro G i wsp. stwierdzili, że 

najczęstszy (42%) był nagły zgon arytmiczny, czyli morfologicznie prawidłowe serce. Wskazuje to na 

znaczącą rolę pierwotnie elektrycznych chorób serca typu kanałopatii. Podstawą rozpoznania tych 

chorób jest przede wszystkim 12-odprowadzeniowe EKG. Pomiędzy amerykańskimi i europejskimi 

ekspertami zajmującymi się medycyną sportową istnieje spór na temat potrzeby rutynowego 

wykonywania takiego badania. W wytycznych ESC 2015 poświęconych komorowym zaburzeniom 

rytmu serca i zapobieganiu SCD  zaleca się u sportowców zebranie dokładnych wywiadów w celu 

ujawnienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń rytmu serca, omdleń oraz obciążających 

wywiadów rodzinnych w kierunku SCD (klasa zaleceń I, poziom dowodów C). Eksperci są zdania, że 

należy  rozważyć wykonanie badania przedmiotowego i 12-odprowadzeniowego EKG w celu 

przesiewowej oceny młodszych sportowców przed rozpoczęciem przez nich wyczynowego 

uprawiania sportu (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów C). U osób w wieku średnim wykonujących 

wysiłki o dużej intensywności wskazana jest przesiewowa ocena  obejmująca wywiady, badanie 

przedmiotowe, ocenę ryzyka w skali SCORE oraz badanie EKG (klasa zaleceń IIa, poziom dowodów C). 
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