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Резюме: Спортното сърце по традиция се приема за бенигнено състояние на 
адаптация на организма към интензивните тренировки. В контекста на нарастващия 
брой  случаи на внезапна сърдечна смърт /ВСС/при млади спортисти, се натрупват 
данни, че ремоделирането на сърцето, в резултат на спорта  може да маскира 
потенциално опасни подлежащи сърдечно-съдови заболявания. Ето защо лекарите 
занимаващи се с тази специфична популцаия трябва добре да познават критериите за 
разграничаване на норма от патология и да прилагат активни скринигови мероприятия  
сред  спортистите . При диагностициране на заболявания , криещи риск от внезапна 
сърдечна смърт спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да прекратят 
активните спортни занимания.
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Summary: The athlete’s heart has been considered to be a benign condition for a long 

time. But the increased number of cases of sudden cardiac death among young athletes created 
the conception that the signs of benign cardiac remodeling may mask potentially fatal 
unrecognized cardiac diseases. That is why the sports doctors should be train to distinguish the
normal athletes heart from cardiac diseases and advice the threatened athletes to stop the active
training.

Key words : athletes heart, cardio-vascular risk, sudden death.
Address for correspondence : Sofia 1233, 104” Maria Luiza” blvd NMTH “ Tsar Boris III”

Dept. of Cardiology, Dr Ivan Gruev Ph D. email : ivangruev@yahoo.com
 
Общоприетото схващане гласи, че спортното сърце е бенигнено увеличение на 

сърдечната маса , съпроводено със специфични циркулаторни адаптационни механизми 
и морфолгично ремоделиране на сърцето, като резултат на физиологична адаптация към
системните тренировки ./1/ През последните десетилетия обаче, в резултат на бързото 
развитие на диагностичните методики  за изследване на активните спортисти , 
понятието „спортно сърце” придоби нови измерения./2/
 В контекста на нарастващия брой  случаи на внезапна сърдечна смърт /ВСС/при млади 
спортисти, се натрупват данни, че ремоделирането на сърцето, в резултат на 
интензивното натоварване може да маскира потенциално опасни подлежащи сърдечно-
съдови заболявания. /3/
Поставя се на обсъждане и въпросът дали интензивните спортни занимания не 
повишават, макар и в малък процент от случаите, сърдечно- съдовия риск./3,4,10/
Няколко обсервационни проучвания посочват, че след интензивни натоварвания се 
регистрират леки до умерени покачвания на   сърдечните тропонини и натриуретичния 
пептид при спортове с голямо и продължително натоварване. /1,10/
Тези епизоди на преходна миокардна лезия са били третирани като клинично 
несигнфикантни, но данните от проучванията на  Andre La Gerche  и сътрудници   върху 
дясната камера , сочат че повтарящите се епизоди на деснокамерна увреда могат да 
доведат  до хронично ремоделиране с неблагоприятен ефект върху помпената функция 
на ДК , както и до оформяне на аритмогенен  субстрат./10/
Установени са съществени разлики  в изявата на спортното сърце при спортове, 
свързани с  тренировки за  издръжливост /динамични, аеробни или  изотонични/ - 



например бягане на дълги разстояния , плуване и такива свързани с тренировки за 
сила /статични, анаеробни, изометрични/- като например вдигане на тежести и борба.
Тренировките за издръжливост водят до  съществено увеличение на максималната 
кислородна консумация, сърдечния дебит, ударния обем, систоличното  артериално 
налягане, както и намаляване на периферното съдово съпротивление.
 Непосредственият ефект на силовите тренировки се изразява в леко повишение на 
кислородната консумация и сърдечния дебит  и съществено повишаване на 
артериалното налягане, сърдечната честота и периферното съдово съпротивление 
Дългосрочното влияние на аеробните тренировки се изразява в повишена максимална 
кислородна консумация, поради повишен сърдечен дебит и повишена артерио-венозна 
разлика в кислородната сатурация.
Силовите тренировки водят до малко нарастване на кислородната консумация.
По този начин динамичните тренировки водят до предимно обемно натоварване на 
лявата камера, докато статичните тренировки увеличават предимно тензионното 
натоварване./1/
На фиг. 1 е представено влиянието на вида спорт върху размерите на лявата камера и 
дебелината на стените и.
Фиг. 1

Влияние на вида спорт върху размерите на лявата камера и дебелината на стените и, 
измерени ехокардиографски
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Спортистите имат малко, но все пак статистически значимо увеличение на размерите на 
сърдечните кухини и дебелината на стените от порядъка на 10-20%
 При около  50% от спортистите се наблюдават прояви на сърдечно ремоделиране , 
изразяващи се в увеличаване на размерите и обемите на лявата и дясна камера и лявото 
предсърдие, при запазена систолна и диастолна функция. /1,5,6,7,8/
На фиг. 2 е представено влиянието на различни фактори върху теледиастолния размер 
на лявата камера при спортисти. Вижда се, че най- голяма е ролята на телесните 
размери, затова е редно всички ехографски измерени параметри да се индексират според
телесната повърхност на конкретния спортист.



Фиг. 2

Влияние на различни параметри върху теледиастолния размер на
лявата камера при спортисти
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Левопредъсрдното ремоделиране е допълнителна проява на физиологичната адаптация 
към натоварване. Това се отдава на обемното обременяване и е свързано  с уваличаване 
и на ЛК.Повишен трансверзален размер  на лявото предсърдие/ ЛП/ над 40мм е 
установен при 20% от спортистите  а над 45 мм при 5 %.
Тези изменения са обикновено бенигнени и обратими и като правило се наблюдават при
тренировки за издръжливост. Много рядко увеличението на ЛП при спортисти се 
асоциира с предсърдно мъждене< от 1 % от случаите./9/
През последните 4 години се натрупват все повече данни,че системните тренировки за 
издръжливост водят до по-сериозни промени в деснокамерната функция и  морфология, 
които в някои случаи могат да доведат до трайно ремоделиране и повишен риск от 
животозастарашаващи аритмии /10/
По време на физическо натоварване стресът върху стените на дясната камера 
драматично нараства. Това се дължи на факта, че докато пониженото периферно съдово 
съпротивление на тялото съумява да поеме повишения дебит на лявата камера, то в 
белите дробове съдовите компенсаторни възможности са ограничени и дясната камера 
започва да работи срещу повишено съпротивление.
Трябва да отбележим, че промените в обемите на сърдечните кухини търпят значително 
обратно равитие при по- продължителнно спиране на активните тренировки/ фиг 3/



Обратимост на сърдечното ремоделиране след дългосрочно спиране на активния
спорт
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Фиг. 3
Отклоненията  в ЕКГ при спортисите  варират значително според критериите 
изпалзвани в различните проучвания. Те също се влияят от вида спорт.
На фиг 4 са показани процентите на значими и незначими отклонения в ЕКГ при 
различни видове спорт.

ЕКГ проучвания при спортисти показват различни по вид отклонения от нормата
при до 40% от случаите
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Фиг.  4 
Най- често описваните промени са по типа на ранна реполаризация, повишена 
амплитуда на  QRS комплекса, дифузно  негативни Т вълни, дълбоки Q- зъбци. 
Поради повишения вагусов тонус,  при спортистите възникват бенигнени ритъмно- 
проводни нарушения като синусова брадиаритмия, нодален ритъм, АV блок І  степен и 
ІІ степен тип Венкебах./1,3,4,13/



С широкото навлизане на Холтер мониторирането при спортисти се установяват 
камерни и надкамерни екстрасистоли  включително и куплети и епизоди от 
непродължителна камерна тахикардия 
Най- често тези аритмии не водят до сериозни нежелани събития и изчезват след 
спиране на интензивните тренировки, както и по време на тестове с натоварване /1/
На фиг. 5 е показано драстичното намаляване на камерните екстрасистоли при спиране 
на активните тренировки, както и пример за кратка, безсимптомна камерна тахикардия 
при 24 годишен баскетболист.

Камерни аритмии при активни спортисти.
Залп от безсимптомна кратка камерна тахикардия при 24 годишен баскетболист.
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Фиг. 5

Внезапната сърдечна смърт при млади спортисти е едно от най- шокиращите 
медицински събития с огромен обществен отзвук.
Смъртта обикновено настъпва на терена, при голямо физическо натоварване и без 
предшестващи симптоми.  12 годишно проучване от Минесота е докладвало честота на 
ВСС 1:200000/годишно при млади спортисти от 27 вида спорт/11/
 Доказано е, че екстремните физически натоварвания повишават 2,8 пъти риска от ВСС 
при юноши и младежи.Физическото натоварване действа като тригер за летални 
камерни тахиаритмии най- често на фона на неразпознато в миналото сърдечно 
заболяване. /1,3/
На фиг. 6 са посочени основните причини за ВСС при млади спортисти в САЩ, според 
проучването на Maron  и сътрудници.



Основни причини за внезапна сърдечна смърт при спортисти в САЩ
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Фиг. 6

От тази диаграмма се вижда , че най- голям е делът на смъртните случаи, причинении от
Хипертрофична кардиомиопатия/ ХКМП/-26%, следвана от травматичното комоцио 
кордис- 20% и коронарните аномалии-14 %. Значително по- малък  е относителният дял 
на Аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия 3%, миокардитите -5 %, клапните 
пороци, синдромите на удължен QT  интревал, ИБС, Дилатативна кардиомиопатия , 
както и други, некардиологични причини за смърт като топлинен удар, астма, травма , 
злоупотреба с медикаменти , руптура на мозъчна аневризма и др.
По-различни са данните ,представени от италиански учени. Там Аритмогенната 
Деснокамерна Кардиомиопатия е посочена като водеща причина за ВСС по спортните 
терени. Тази контрастна разлика с  американските данни може да се обясни с гнетични 
различия, но по- вероятната причина е дългосрочната национална скрининг програма на
италианските спортисти, при която ХКМП се разпознава значително по- често и 
лесно /и такива спортисти биват дисквалифицирани/, в сравнение с АДКМП. /13/
На фиг.7 е представена схема за диференциална диагноза между спортно сърце и някои 
сърдечно сърдечни заболявания.



Диференциална диагноза между спортно сърце и сърдечно-съдови заболявания
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Фиг. 7

Трябва  да  отбележим , че съществува припокриване на ЕКГ и Ехо КГ промените при 
болестни състояния и нормалнаото спортно ремоделиране на сърцето, които оформят 
т.нар „сива зона”.
Особено важна е диференциалната диагноза между хипертрофичната  кардиомиопатия и
спортното сърце. Тук сивата зона обхваща случаите  с дебелина на миокарда  13-15мм. 
При стойности над 15  диагнозата ХКМП е по- вероятна. Важно е да отбележим, че при 
ХКМП обикновено теледиастолният размер на  лявата камера е малък- до 45 мм, докато 
при спортно сърце често е над 55 мм. Много важни за разграничаване на норма от 
патология са характеристиките на диастолното пълнене- диастолната дисфункция е 
характерна за ХКМП, докато при спортно сърце, диастолният профил на 
трансмитралния кръвоток е нормален. За по- прецизната  диференциална диагноза на 
този компонент от голяма полза са и по- съвременни ехографски техники  като тъканен 
доплер, стрейн и стрейн рейт. Важна роля за доказване на ХКМП има и прецизната  
фамилна анамнеза  и макар и понякога и генетични тестове. Когато въпреки всичики 
усилия диагнозата остава несигурна, спирането на активните тренировки може да ддаде 
отговора, тъй като промените  по типа на спортно сърце претърпяват значително 
обратно развитие.

На фиг 8 е представен дифернциално диагностичен алгоритъм за разграничаване на 
ХКМП от спортно сърце.



Диференциална диагноза между ХКМП и спортно сърце.
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Фиг. 8

Още  по  труден  е  казусът  с  АДКМП,  където  решаването  на  диагнозата   изисква
прецизна оценка на ЕКГ промените, серия от ехографски изследвания с насоченост към
дясната камера  , както и сърдечен ЯМР. Понякога за уточняване на диагнозата се стига
и до миокардна биопсия на ДК./14/
В заключение можем да кажем, че активните  спортисти се нуждаят от прецизен 
скрининг за недиагностицирани  сърдечни заболявания, който освен физикален преглед 
и подробна анамнеза, би трябвало задължително да включва ЕКГ.
 Подобен подход е довел до 90% редукция на случаите на ВСС при спортисти в Италия 
за последните години.
Предвид масовата достъпност и високата диагностична стойност, ехокардиографията 
също би следвало да се включи сред задължителните методи на изследване на 
спортистите.
Кардио-пулмоналните тестове  с натоварване дават много добра информация за нивото 
на тренираност на атлета, но също могат да разкрият някои неизвестни до момента 
патологични състояния.
При трудни за диференциална диагноза случаи в съображение влизат някои нови 
ехокардиографски техники, ЕКГ холтер мониторирането, сърдечният ЯМР и макар и 
рядко, инвазивни техники- сърдечна катетеризация и миокардна биопсия, 
електрофизиологични изследвания.
Временното въздържане от активен спорт може да помогне много за разграничаване на 
физиологичните от патологични сърдечни изменения при спортисти /особено при 
гранични случаи,попадащи в т.нар. сива зона/./15,16/
При диагностициране на заболявания , криещи риск от внезапна сърдечна смърт /като 
ХКМП, АДКМП ,Синдром на удължен QТ интервал, синдром на  Бругада, Синдром на 
Марфан и  др./ спортистите трябва да бъдат категорично съветвани да прекратят 
активните спортни занимания, независимо от високата социална и икономическа цена 
на такова решение /2,17/
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