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Santrauka
Reguliaraus fizinio aktyvumo nauda sveikatai neabejo-
tina, tačiau didelio intensyvumo, ilgos trukmės fizinis 
krūvis gali padidinti staigios mirties riziką sportinin-
kams, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis. Didelį 
fizinį krūvį patiriančių jaunų sportininkų staigios mirties 
rizika didesnė, nei to paties amžiaus profesionaliai ne-
sportuojančių bendraamžių [1]. Siekiant suprasti aukšto 
meistriškumo sportininkų staigios mirties aktualumą ir 
kurti prevencines programas, svarbu išsiaiškinti staigios 
mirties dažnį ir pagrindinius šios populiacijos rizikos 
veiksnius. Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinėje litera-
tūroje pateikiamus duomenis apie staigios mirties dažnį 
bei pagrindinius aukšto meistriškumo sportininkų staigios 
mirties rizikos veiksnius. Literatūros apžvalgos metu tai-
kyta mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų apžvalga, 
interpretavimas bei apibendrinimas. Literatūros paieškai 
naudotos PubMed, Medline, Web of Science, Google 
Scholar duomenų bazės. Atlikus literatūros apžvalgą, 
galima daryti išvadą, kad staigi mirtis yra retas reiškinys 
sportininkų populiacijoje. Mokyklinio ir universitetinio 
amžiaus sportininkų staigios mirties dažnis siekia nuo 
1:50000 iki 1:80000 atvejų per metus. Didesnė staigios 
mirties rizika yra sportininkams, kurie serga širdies ir 
kraujagyslių ligomis, kurių šeimoje yra buvę staigios 
mirties atvejų, taip pat vyresnio amžiaus (>35 metų), 
juodaodžiams atletams, užsiimantiems didelio intensy-
vumo, ilgos trukmės ištvermės sportu.

Įvadas
Reguliarus fizinis aktyvumas (FA), nepriklausomai nuo 

asmens amžiaus bei lyties, mažina daugelio ligų bei rizikos 
veiksnių neigiamą poveikį žmogaus sveikatai [2]. Įrodyta, 
kad reguliarus vidutinio ar didelio intensyvumo fizinis krūvis 
(FK) yra tiesiogiai susijęs su 20 – 30 proc. mažesne daugiau 

nei 25 lėtinių ligų išsivystymo bei ankstyvos mirties rizika 
[3,4]. Nepaisant FA naudos sveikatai, labai didelio inten-
syvumo ilgos trukmės FK gali sukelti gyvybei grėsmingų 
būklių. Tokį FK patiriančių aukšto meistriškumo sportininkų 
(AMS) didesnė staigios mirties (SM) rizika, nei to paties  
amžiaus  profesionaliai nesportuojančių asmenų [1]. 

SM – netrauminės kilmės netikėtas mirtinas įvykis, pa-
sireiškiantis sąmonės netekimu per vieną valandą nuo staiga 
atsiradusių simptomų pradžios iš pažiūros sveikam žmogui, 
kuris iki mirtino įvykio 24 valandas jautėsi gerai ir neiš-
sakė jokių nusiskundimų [5]. AMS laikomi asmenys, kurie 
dalyvauja nacionalinio ar tarptautinio lygio varžybose. Šių 
sportininkų patiriamas FK, priklausomai nuo amžiaus, sporto 
šakos bei sportininko lygio, siekia daugiau nei 10 valandų 
per savaitę [6]. Ilgos trukmės didelio intensyvumo FK metu 
organizmas susiduria su įvairiais stresoriais. Reaguodamas į 
staiga padidėjusį FK, organizmas aktyvuoja simpatinę nervų 
sistemą, didėja kraujyje cirkuliuojančių katecholaminų kon-
centracija. Dėl šių pokyčių padidėja skilvelių virpėjimo, 
aterosklerozinių  plokštelių  plyšimo rizika [7,8]. Ilguoju 
laikotarpiu  sportininkų širdies ir kraujagyslių sistema pri-
sitaiko prie organizmui tenkančio didelio FK, vyksta širdies 
struktūrų ir veiklos adaptacija, o šie fiziologiniai pokyčiai 
vadinami „atleto širdimi“. Didžiajai daliai sportininkų su 
dideliu FK susijusi širdies remodeliacija atitinka fiziologines 
širdies struktūrų ir veiklos normas, tačiau yra atvejų, kai 
širdies ir kraujagyslių pokyčius reikia diferencijuoti tarp 
„atleto širdies“ ir galimos patologijos. Širdies ir kraujagyslių 
ligos (ŠKL) yra pagrindinė sveikiausia populiacijos dalimi 
laikomų AMS SM priežastis [9–12]. 

SM priežasčių sporte nagrinėjimą  paskatino 1971-1976 
metais įvykusios trys jaunų, nusiskundimų sveikatos būkle 
neturėjusių, profesionalių amerikietiško futbolo ir krepšinio 
žaidėjų mirtys [11]. Moksliniai tyrimai, nagrinėjantys SM 
sporte, atliekami jau keletą dešimtmečių. Autorių nuomonės 
dėl  sportininkų  SM įvairiais problemos aspektais skirtin-
gos. Sportininkų SM dažnis skirtinguose moksliniuose tyri-
muose varijuoja nuo 1:1000000 iki 1:23000 atvejų per metus 
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[13,14]. Epidemiologinių tyrimų rezultatų skirtumai kelia 
sunkumų sprendžiant dėl sportininkų SM prevencinių prie-
monių bei sveikatos apsaugos strategijų poreikio. Siekiant 
spręsti SM sporte problemą, reikalinga išsami bei kritiška, 
SM dažnį AMS nagrinėjančių mokslinių tyrimų apžvalga. 
Dalies gyvybei grėsmingų įvykių būtų galima išvengti, tai-
kant veiksmingas sportininkų sveikatos būklės vertinimo 
strategijas. AMS sveikatos būklės vertinimo strategijos ski-
riasi ne tik tarp skirtingų žemynų, bet ir tarp Europos šalių. 
Viena iš sėkmingai veikiančių sveikatos patikros strategijos 
dalių – tikslingas SM rizikos sportininkams įvertinimas.

Mokslo žiniomis grįstas AMS SM nagrinėjimas padėtų 
tikslingai įvertinti rizikos veiksnius, atpažinti ankstyvuosius, 
sveikatai grėsmingų būklių simptomus, anksti diagnozuoti 
pagrindines SM priežastis, kurti sveikatos būklės vertinimo 
strategijas bei diegti veiksmingas pirminės ir antrinės preven-
cijos priemones. Kompleksinis šios problemos sprendimas 
padėtų sumažinti SM atvejų skaičių AMS.

Darbo tikslas – apžvelgti mokslinėje literatūroje patei-
kiamus duomenis apie staigios mirties dažnį bei pagrindinius 
aukšto meistriškumo sportininkų rizikos veiksnius.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų apž-

valga, interpretavimas bei apibendrinimas. Literatūros paieš-
kai naudotos PubMed, Medline, Web of Science, Google 
Scholar duomenų bazės, neribojant mokslinių straipsnių 
publikavimo laikotarpio. Literatūros apžvalgai pasirinkti 
tik originalūs, anglų kalba paskelbti straipsniai. Paieškos 
strategiją atitinkantys viso teksto straipsniai atrinkti po pa-
vadinimų ir santraukų peržiūros.

 Tyrimo rezultatai
Staigios mirties paplitimas. AMS SM paplitimo nustaty-

mas yra itin svarbus, siekiant tinkamai įvertinti šios sveikatos 
problemos aktualumą. Remiantis šiuo bei papildomais rodi-
kliais, galima priimti tinkamus sprendimus, kuriant sveikatos 
būklės vertinimo bei prevencines programas. Pirmieji SM 
sporte atvejai mokslinėje literatūroje aprašyti XX amžiaus 
devintajame dešimtmetyje [15]. Nors SM sporte nagrinėjan-
tys moksliniai tyrimai atliekami jau keletą dešimtmečių, au-
torių nuomonės dėl paplitimo išsiskiria iki šiol. Literatūroje 
nurodomas AMS  SM dažnis varijuoja nuo 1:1000000 iki 
1:23000 atvejų per metus [13,14]. Šiuos epidemiologinius 
skirtumus lemia tyrimuose naudojamos skirtingos moks-
linių darbų metodologijos, skirtingi sąvokų apibrėžimai, 
lyginamos skirtingos sportininkų populiacijos. Vertinant 
SM paplitimą nagrinėjančius mokslinius tyrimus, itin svarbu 
atkreipti dėmesį į tyrimuose gautų rezultatų patikimumą.

Pirmieji moksliniai tyrimai, nagrinėję AMS SM dažnį, 

atlikti naudojantis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) duo-
menimis. Van Camp ir bendraautoriai [16], tyrę SM pasireiš-
kimą mokyklų ir universitetų sportininkams per dešimties 
metų laikotarpį (1983-1993), identifikavo 160 su trauma 
nesusijusių, SM atvejų, o tai sudarė 1:188000 atvejų per 
metus. Kiek vėliau, B. J. Maron ir bendraautorių [17] at-
liktas Minesotos mokyklinio amžiaus sportininkų tyrimas 
patvirtino, kad SM mokyklinio bei universitetinio amžiaus 
sportininkams yra retas reiškinys ir ištinka 1:217000 spor-
tininkų per metus. Pirmieji sportininkų populiacijos tyrimai 
parodė, kad SM per metus gali ištikti apytiksliai 1:200000 
mokyklinio bei universitetinio amžiaus sportininkų [16,17]. 
Paplitimas, apskaičiuotas šiuose tyrimuose, tapo pagrindi-
niu, dažniausiai literatūroje nurodomu AMS SM paplitimu. 
Vėlesniuose tyrimuose apskaičiuotas SM paplitimas skyrėsi 
net keletą kartų, o tam įtakos turėjo  tyrimuose naudoti skir-
tingi atvejų identifikavimo būdai, nagrinėjamos skirtingos 
sportininkų populiacijos.

Siekiant kryptingai taikyti sveikatos apsaugos strategijas, 
svarbu išsiaiškinti SM paplitimą pagal AMS amžių. Dalis 
mokyklinio ir universitetinio amžiaus sportininkų atitinka 
AMS kriterijus. Moksliniuose tyrimuose, nagrinėjančiuose 
mokyklinio amžiaus (14-18 metų) sportininkų SM, jų dažnis 
varijuoja nuo 1:23000 iki 1:917000 atvejų per metus [14,18]. 
W.O. Roberts ir S. D. Stovitz [14] nagrinėjo Minesotos mo-
kyklinio amžiaus sportininkų SM, 1993-2012 metų laikotar-
piu. Šiame tyrime nustatytas SM paplitimas siekė 1:417000 
(1993-2012 metų laikotarpiu), 1:909000 (2003- 2012 metų 
laikotarpiu) atvejų per metus. Šis tyrimas parodė dar mažesnį 
SM paplitimą, nei nustatytą ankstesniame  B. J. Maron ir 
bendraautorių [17] atliktame Minesotos sportininkų tyrime, 
tačiau šiuose tyrimuose naudotas atvejų identifikavimas iš 
žiniasklaidos pranešimų bei draudimo išmokų registrų yra 
nepatikimas. Tokiais būdais neidentifikuojama didelė dalis 
SM atvejų, o surinkti duomenys neatspindi tikrojo SM dažnio 
[19]. JAV SM sporte registras įkurtas 1981 metais [11]. Rem-
damiesi šio registro duomenų baze, B. J. Maron ir bendraau-
toriai [20] apskaičiavo SM, įvykusias per 27 metų laikotarpį 
(1980-2006 metais). Nustatytas SM dažnis, autorių duome-
nimis, siekia 1:164000 atvejų per metus. Moksliniuose tyri-
muose, nagrinėjančiuose universitetinio amžiaus, 17-24 metų 
sportininkų mirtis, SM paplitimas varijuoja nuo 1:43000 
iki 1:67000 atvejų per metus [21]. Pastarojo dešimtmečio 
tyrimų duomenys parodė, kad JAV mokyklinio amžiaus 
sportininkų  SM dažnis siekia apie 1:80000, o tarp univer-
siteto sportininkų − apie 1:50000 atvejų per metus [21–23].

Europoje atlikti SM nagrinėjantys epidemiologiniai ty-
rimai apima plataus amžiaus spektro, 12-47 metų sportinin-
kus. Izraelio, Prancūzijos, Danijos sportininkų populiaciją 
tiriančių autorių duomenimis, SM paplitimas varijuoja nuo 
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1:38000 iki 1:213000 [24-26]. 
Tokiems skirtumams, kaip ir 
JAV atliktuose tyrimuose, įta-
kos turi skirtingos mokslinio 
darbo metodologijos. Vienas iš 
pagrindinių, daug informacijos 
apie SM sporte atskleidžiančių 
tyrimų, atliktas Italijoje, kur nuo 
1982 metų vyksta privalomas 
sportininkų sveikatos tikrinimas 
[27]. Veneto regione atliktas ty-
rimas patvirtina, kad AMS SM 
yra gerokai dažnesnės, nei nu-
statyta pirmųjų, JAV atliktų ty-
rimų metu. 21 metus apimančios 
analizės duomenimis, sportininkų 
SM dažnis siekia 1:47000 atvejų 
per metus [1]. Keletą metų po šio 
tyrimo, D. Corrado ir bendraau-
toriai pratęsė to paties  registro 
duomenų analizę, išanalizavę 
1979-2004 metų duomenis. SM 
paplitimas prieš pradedant pri-
valomą sportininkų sveikatos 
tikrinimą siekė 1:24000 atvejų 
per metus, o pradėjus privalomą 
sveikatos būklės įvertinimą, daž-
nis sumažėjo daugiau nei devynis 
kartus [27]. Šie duomenys pa-
rodo, kokią reikšmę turi tikslus 
problemos masto identifikavi-
mas bei sprendimų priėmimas, 
remiantis tyrimų duomenimis.

Didžiausią FK patiria profe-
sionalūs, nacionalinių rinktinių, 
aukščiausio lygio tarptautinėse 
varžybose dalyvaujantys atletai. 
Šių sportininkų FA, priklauso-
mai nuo sporto rūšies, siekia 
daugiau nei dešimt valandų per 
savaitę [6]. Sporto bendruomenę 
sukrėtusios profesionalių spor-
tininkų SM paskatino naujų, 
atskirų sporto šakų SM registrų 
sukūrimą. Tarptautinės futbolo 
federacijos (FIFA) 2014-2018 
metais užregistruoti duomenys iš 
67 šalių parodė, kad per ketverių 
metų laikotarpį, 617 futbolininkų 
ištiko SM [10]. Epidemiologinių 

Autorius, 
metai, šalis

Tyrimo tipas, 
populiacija

Atvejų iden-
tifikavimo 

būdas

Tyrimo 
laikotarpis 

(metai)

Tiriamųjų 
amžius, 
atvejų 

skaičius

SM dažnis
per metus

Van Camp ir 
kt., 1995, JAV 
[16]

Retrospektyvinis 
kohortinis, JAV 
mokyklų ir uni-
versitetų sporti-
ninkai

Nacionalinio 
katastrofinių 
sporto traumų 
tyrimų centro 
ir žiniasklaidos 
duomenų bazės

1983 – 1993 
(10 metų)

13 – 24 
metų, 
N=160

Sportininkai
Bendras
1:188000
Vyrų
1:134000
Moterų
1:752000

Maron ir kt., 
1998, JAV 
[17]

Retrospektyvinis 
kohortinis, Min-
nesotos mokyklų 
sportininkai

Draudimo iš-
mokų registras

1985 – 1997 
(12 metų)

16 – 17 
metų,
N=3

Sportininkai
Bendras
1:217000

Corrado ir kt., 
2003, Italija 
[9]

Prospektyvinis 
kohortinis, Itali-
jos populiacija

Italijos Veneto 
regiono sporto 
medicinos re-
gistras

1979 – 1999 
(21 metų)

12 – 35 
metų,
N=259

Sportininkai
Bendras
1:47000
Vyrų
1:41000
Moterų
1:93000

Corrado ir kt., 
2006, Italija 
[27]

Prospektyvinis 
kohortinis, Itali-
jos populiacija

Italijos Veneto 
regiono sporto 
medicinos re-
gistras

1979 – 2004 12 – 35
N=55

Sportininkai
Bendras
1:24000

Maron ir kt., 
2009, JAV 
[20]

Retrospektyvinis 
kohortinis, spor-
tininkai

Sportininkų SM 
registras

1980 – 2006 
(27 metai)

8 – 39 
metų,
N=1049

Sportininkai
Bendras
1:164000

Drezner ir kt., 
2009, JAV 
[18]

Apklausa, mo-
kyklinio amžiaus 
sportininkai

Apklausų duo-
menys

2006 – 2007 
(1 metai)

14 – 17 
metų,
N=14

Sportininkai
1:23000

Holst ir kt., 
2010, Danija 
[26]

Retrospektyvinis 
kohortinis, Dani-
jos populiacija

Mirties liudi-
jimai, mirties 
priežasčių, naci-
onalinio Danijos 
pacientų registrų 
peržiūra

2000 – 2006 
(7 metai)

12 – 35 
metų,
N=15 atletų
N=428 
bendros po-
puliacijos
N=443

Sportininkai
Bendras
1:83000
Visuomenėje
Bendras
1:27000

Marijon ir kt., 
2011 [26]

Prospektyvinis 
kohortinis, Pran-
cūzijos populia-
cija

Sveikatos prie-
žiūros registrų 
ir žiniasklaidos 
pranešimų duo-
menų bazės

2005 – 2010 
(5 metai)

10 – 75 
metų,
N=820

Bendra 
populiacija
1:217000
Sportininkai
1:102000
Nesportuo-
jantys
1:45500

Steinvil ir kt., 
2011, Izraelis 
[24]

Retrospektyvinis 
kohortinis, Izrae-
lio populiacija

Dviejų Izraelio 
laikraščių per-
žiūra

1985 – 2009 
(24 metai)

12 – 44 
metai
N=24

Sportininkai
Bendras
1:38000

1 lentelė. Sportininkų staigios mirties dažnis.
SM – staigi mirtis; N – atvejų skaičius.
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tyrimų apie aukščiausią sportinės karjeros lygį pasiekusių Olimpinių žaidynių dalyvių 
SM nėra, nors ši išskirtiniais fiziniais pajėgumais pasižyminti sportininkų populiacija 
nėra apsaugota nuo kardiovaskulinių įvykių. Įvertinę sportininkų sveikatos būklę, A. 
Pelliccia ir bendraautoriai [28] nustatė, kad 3,9 proc. iš 2352 Italijos olimpinės rinkti-
nės narių turi kliniškai reikšmingų, su didesne SM rizika susijusių struktūrinių širdies 
pakitimų. Tokie rizikos veiksniai kaip lytis, amžius, rasė, sporto šakos pobūdis nulemia 
dažnesnį SM dažnį tam tikroms sportininkų populiacijoms.

Apibendrinti mokslinių tyrimų, nagrinėjančių AMS SM dažnį, duomenys pateikiami 
1 lentelėje.

Rizikos veiksniai. Rizikos veiksnių išsiaiškinimas yra itin svarbus, norint sukurti 
veiksmingas prevencijos programas, kryptingai įvertinti AMS SM riziką. Tinkamai 
įvertinus AMS SM rizikos veiksnius, dalies SM atvejų būtų galima išvengti. Vertinant 
SM riziką AMS, svarbu išsiaiškinti sportininko medicininę, šeimos anamnezę, atkreipti 
dėmesį į su sportininko lytimi, amžiumi, rase bei patiriamo FK pobūdžiu susijusius 
ypatumus.

Sportas, kaip pavienis veiksnys, nesukelia SM, tačiau gali būti ŠKL sergančių atletų 
gyvybei grėsmingas būkles provokuojantis veiksnys. Pagrindinės SM sukeliančios ligos 
skiriasi, priklausomai nuo sportininkų amžiaus. Vidutinio ir vyresnio amžiaus (>35 
metų) sportininkų pagrindinė SM priežastis – koronarinė širdies liga [1,12]. Literatūroje 
nurodomas platus jaunų sportininkų (<35 metai) SM sukeliančių ligų spektras, kuris 
apima įgimtas ir įgytas širdies ir kraujagyslių ligas. Dažniausiai nurodoma šios am-
žiaus grupės sportininkų SM priežastis – hipertrofinė ir aritmogeninė kardiomiopatija, 
vainikinių kraujagyslių anomalijos [1,12]. Sveikatos būklės patikrinimo metu svarbu 
išsiaiškinti, ar sportininkai nejaučia simptomų, kurie sveikatos priežiūros specialistui 
padėtų įtarti ŠKL, įvertinti simptomų reikšmingumą bei sporto metu kylančią riziką 
sveikatai. Didžioji dalis sportininkų iki SM epizodo nejaučia arba neišsako nusiskun-
dimų dėl sveikatos būklės. Didžiosios Britanijos SM registro duomenimis, 81 proc. 

sportininkų prieš SM neturėjo 
nusiskundimų dėl sveikatos [12], 
FIFA registro duomenimis, 70 
proc. futbolininkų, patyrusių 
SM, nejautė jokių simptomų 
[10], todėl svarbus AMS svei-
katos būklės įvertinimas remian-
tis ne tik apklausos – anamnezės 
duomenimis. Nuoseklus įvertini-
mas padeda atrasti simptomų ne-
jaučiančius, bet ŠKL sergančius 
sportininkus, o atletams, kurie 
serga ŠKL, įvertinti tolimesnę 
galimybę bei riziką dalyvauti 
AMS.

Vertinant SM riziką AMS, 
svarbu išsiaiškinti apie paveldi-
mas ŠKL ir SM atvejus sporti-
ninko šeimoje [29,30]. X. Jou-
ven ir bendraautoriai [29] vieni 
pirmųjų atskleidė ryšį tarp SM 
atvejų pasikartojimo šeimos 
nariams. Prancūzijoje atlikto 
tyrimo metu nustatyta, kad tėvų 
SM yra nepriklausomas rizikos 
veiksnys SM pasikartojimui 
biologiniams vaikams. Tyrėjai 
nustatė, kad vieno iš tėvų SM 
padidina santykinę SM pasikar-
tojimo šeimos nariams riziką 
1,89 karto arba 9,44 karto, jei 
SM ištiko abu tėvus. Šiuos re-
zultatus patvirtina ir kitų tyrimų 
rezultatai, parodantys, kad SM 
atvejai šeimoje nurodo apie 50 
proc. padidėjusią SM riziką arti-
miesiems. Didžiojoje Britanijoje 
1994-2014 metų laikotarpiu už-
registruotos 357 AMS SM [12]. 
G. Finocchiaro ir bendraautoriai 
[12] išanalizavo SM patyrusių 
atletų bei jų artimųjų sveikatos 
duomenis. Teigiama SM šeiminė 
anamnezė nustatyta 28 sportinin-
kams (8 proc.), šių atletų pirmos 
eilės giminaičius ištiko ankstyva 
SM (SM įvyko jaunesniems nei 
50 metų asmenims). Italijoje 
atlikto tyrimo, apimančio 1979-
2004 metų laikotarpį, duomeni-

Harmon ir kt., 
2011, JAV 
[22]

Retrospektyvinis 
kohortinis, JAV 
universitetų spor-
tininkai

Registrų duo-
menys

2004  - 2008 
(5 metai)

18 – 26 
metai
N=37

Sportininkai
Bendras
1:43000
Vyrai
1:33000
Moterys 
1:76000

Roberts ir 
Stovitz, 2013 
[14]

Retrospektyvinis 
kohortinis, Mi-
nesotos mokyklų 
sportininkai

Draudimo iš-
mokų registras

1993 – 2012 
(19 metų)

1 2  –  1 9 
metų,
N=4

Sportininkai
Bendras
1:417000 
(1993–2012)
1:909000 
(2003–12)

Harmon ir kt., 
2015, JAV 
[21]

Retrospektyvinis 
kohortinis, JAV 
universitetų spor-
tininkai

Registrų duo-
menys

2003 – 2013 
(10 metų)

1 7  –  2 6 
metų,
N=79

Sportininkai
Bendras
1:53000
Vyrai
1:38000
Moterys 
1:122000
Juodaodžiai
1:21000
Baltaodžiai
1:68000
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mis, 55 atletai, kurių sveikatos būklė buvo įvertinta kaip 
tinkama užsiimti AMS, patyrė SM. Net 44 proc. sportininkų, 
sveikatos būklės vertinimo metu nustatytos kardiomiopatijos, 
SM ar abiejų rizikos veiksnių anamnezė šeimos nariams [27]. 

Moksliniuose tyrimuose pastebima, kad SM dažniau iš-
tinka vyriškos lyties sportininkus.  Vyriškos ir moteriškos 
lyties sportininkų santykinė SM rizika varijuoja nuo 3:1 iki 
9:1 [20,27]. Daugelyje anksčiau atliktų mokslinių tyrimų 
nurodoma, kad šiems skirtumams įtakos turi žymiai dides-
nis vyriškos lyties sportininkų skaičius. SM sportininkėms 
pasireiškia rečiau nei vyrams, nors vis daugiau moterų siekia 
sportinių rezultatų bei varžosi aukščiausio lygio tarptautinėse 
varžybose. Olimpinėse žaidynėse Rio de Janeiro  moterys 
sudarė 45 proc., o Tokijo − 49 proc. visų AMS [31]. Vis 
didesnis dėmesys skiriamas priežasčių, lemiančių retesnį 
SM pasireiškimą AMS moterims nei vyrams, nagrinėjimui. 
D. Rajan ir bendraautoriai [32] išsamioje literatūros apž-
valgoje pateikia su lytimi susijusius fiziologinius bei pato-
fiziologinius skirtumus, galimai lemiančius SM dažnį tarp 
skirtingų lyčių AMS. Pastebima, kad organizmo atsakas į 
ilgalaikį FK, sportininkių širdies struktūrų remodeliacija  
skiriasi nuo vyriškos lyties AMS. Lyginant su vyriškos lyties 
sportininkais, moterims būdinga mažiau išreikšta širdies 
raumens hipertrofija, kairiojo skilvelio dilatacija, dešiniojo 
skilvelio remodeliacija, rečiau pasireiškia vainikinių krauja-
gyslių aterosklerozė, miokardo fibrozė, silpnesnis simpatinės 
nervų sistemos atsakas į FK [32]. Visi šie veiksniai lemia 
rečiau išprovokuojamus gyvybei grėsmingus širdies ritmo 
sutrikimus, galinčius sukelti SM AMS. Vertinant AMS  SM 
riziką, turėtų būti atsižvelgiama į lyčiai specifišką  organizmo 
atsaką į didelį FK bei dėl to atsirandančius skirtumus tarp 
vyrų ir moterų.

Pagrindinės SM priežastys – ŠKL dažniau pasireiškia vy-
resnio amžiaus žmonėms. Epidemiologiniai sportininkų po-
puliacijos tyrimai parodė, kad AMS SM dažniausiai įvyksta 
vyresniems (>35 metai) sportininkams [33,34]. Lyginant SM 
atvejų skaičių tarp skirtingų amžiaus grupių sportininkų, SM 
dažnis siekia 0,47:100000 (12-35 metų amžiaus grupėje) ir 
6,64:100000 (36 -49 metų amžiaus grupėje) atvejų per metus 
[34]. Pastebima, kad jauniems (<35 metų) AMS yra 10 kartų 
didesnė SM rizika, nei to paties  amžiaus fiziškai aktyviems, 
tačiau ne AMS [26].

Didesnę SM riziką patiria tam tikros rasės bei etninės 
grupės AMS, o tai patvirtina epidemiologiniai ir demografi-
niai tyrimai. K.G. Harmon ir bendraautoriai [21] nustatė, kad  
18-26 metų AMS SM dažnis  siekia 1:58000 baltaodžių, o 
juodaodžių − 1:17000 sportininkų per metus. Vyriškos lyties 
juodaodžių krepšininkų SM dažnis gali siekti net 1:7000 
atvejų per metus. Mokslinėje literatūroje atkreipiamas dė-
mesys į skirtingos rasės atletų širdies remodeliacijos, susi-

jusios su dideliu FK, ypatumus [35–37]. Itin svarbu atskirti 
fiziologinius širdies struktūros pokyčius, būdingus „atleto 
širdžiai“, bei pokyčius, susijusius su širdies patologija. Pa-
stebėta, kad juodaodžiams atletams būdingi labiau išreikšti 
echokardiografiniai kairiojo skilvelio hipertrofijos (KSH) 
požymiai [35–37], elektrokardiogramoje dažniau stebimas 
ST segmento pakilimas, T bangos inversija, ankstyva repoli-
arizacija,  nei baltaodžiams sportininkams [35,36]. N. Sheikh 
ir bendraautorių [35] atliktame tyrime KSH nustatyta 7 proc. 
juodaodžių atletų, o tarp baltaodžių sportininkų stebėta tik 
0,6 proc. iš visų tirtų sportininkų. Naujausi moksliniai tyri-
mai atkreipia dėmesį ne tik į juodaodžiams ir baltaodžiams 
atletams būdingus širdies remodeliacijos skirtumus. Daugėja 
AMS, gimusių skirtingos rasės, baltaodžių – juodaodžių, 
šeimose. Įvertinus anksčiau minėtus širdies remodeliacijos 
ypatumus, nustatyta, kad mišrios rasės AMS širdies struktū-
ros bei veiklos pokyčiai patenka tarp baltaodžiams ir juoda-
odžiams būdingų pokyčių [38]. Vertinant rizikos veiksnius, 
ruošiant sportininkų sveikatos patikros strategijas, turėtų 
būti atsižvelgiama į skirtingoms rasėms būdingus širdies 
struktūros ir veiklos pokyčius bei su tuo susijusią didesnę 
SM riziką.

Europos kardiologų draugija ir daugelis kitų organizacijų, 
sveikiems asmenims rekomenduoja vidutinio intensyvumo 
FA skirti bent 150 min. penkias dienas per savaitę arba 75 
min. didelio intensyvumo FK tris dienas per savaitę [39]. 
Fizinės veiklos intensyvumas kiekybiškai gali būti išma-
tuojamas metabolinio ekvivalento (MET) vienetais, kuris 
išreiškiamas per 1 min. suvartoto deguonies kiekiu, tenkančio 
1 kg kūno masės. Sveikiems asmenims rekomenduojamo 
FA intensyvumas atitinka 3-6 MET, kai AMS patiriamo FK 
intensyvumas viršija rekomenduojamas normas keletą kartų 
ir, priklausomai nuo sporto šakos, gali siekti daugiau nei 15 
MET [40]. Fizinės veiklos intensyvumą ir nepageidaujamus 
ŠKL įvykius sieja netiesinė priklausomybė. Tai parodo, kad 
FA yra geriau, nei pasyvus gyvenimo būdas, tačiau didelio 
intensyvumo FK yra susijęs su dažnesniais nepageidaujamais 
ŠKL įvykiais [33]. Priklausomai nuo sporto šakos pobūdžio 
bei intensyvumo, skiriasi širdies ir kraujagyslių sistemos at-
sakas į FK. Ilgalaikis, didelio intensyvumo ištvermės sportas 
susijęs su padidėjusia SM rizika ne tik fiziškai neaktyviems, 
bet ir sportuojantiems asmenims [41,42]. Labai didelio inten-
syvumo FK, kurį patiria AMS, susijęs su 2,8 karto didesne 
SM rizika [1]. Literatūros duomenimis, SM vyrauja tarp 
ištvermės ir mišrių (ištvermės ir jėgos) sporto šakų atstovų 
– ilgų nuotolių bėgikų, dviratininkų, futbolininkų [41].

Apibendrinti pagrindiniai AMS SM rizikos veiksniai, į 
kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, vertinant AMS sveikatos 
būklę, pateikiami 2 lentelėje.
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Išvados
1. Aukšto meistriškumo sportininkų staigi mirtis yra 

retas reiškinys. Mokyklinio ir universitetinio amžiaus sporti-
ninkų staigios mirties dažnis siekia nuo 1:50000 iki 1:80000 
atvejų per metus. 

2. Staigios mirties rizika didesnė atletams, sergantiems 
širdies ir kraujagyslių ligomis, esant staigios mirties atvejų 
šeimos nariams, vyresnio amžiaus (>35 metų) juodaodžiams 
vyriškos lyties sportininkams, užsiimantiems didelio inten-
syvumo, ilgos trukmės ištvermės sportu.
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Summary
The advantages of regular physical activity are undisputed. Ho-

wever, intense exercise is associated with sudden deaths in athletes 

harbouring cardiovascular diseases. The relative risk of sudden de-
ath is higher in athletes than in non-athletes. To identify the scale 
of this health problem and to develop preventive strategies, pre-
cise knowledge about the incidence and main risk factors of sudden 
death in the athlete population is needed. This study aims to over-
view the literature on sudden death incidence and main risk fac-
tors for highly trained athletes. During the study databases such as 
PubMed, Medline, Web of Science, and Google Scholar was ana-
lyzed for the literature. The literature review has revealed that the 
annual incidence of sudden death is approximately 1 in 80,000 in 
high-school-aged athletes and 1 in 50,000 in college-aged athletes. 
The risk factors of sudden death are diagnosed or silent cardiovas-
cular disease, the sudden death of first-line relatives, male, black 
athletes, aged above 35 years and high intensity, endurance sports.
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