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Miért speciális a sportolók, vagy sportolni vágyók megítélése 
kardiológiai szempontból?

Meglévő szívbetegségek esetén a terhelés előhozhatja a 
súlyos tüneteket

A rendszeres és jelentős fokú fizikai terhelés adaptációs 
jeleket okoz, ami a nyugalmi mérési eredményeket módosítja



Sportszív

„Normál” szív
Állóképességi-tréning hatása

Rezisztencia-tréning hatása
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Mi befolyásolja a sportszív kialakulását?

Életkor

Nem

Testméretek

Táplálkozás

Etnikum

Sport fajtája

Sport intenzitása és
gyakorisága

Szívbetegségek

Sportmúlt

Genetikai tényezők

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-fitness-weights-means-valentine-day-athletic-heart-showing-physical-activity-aerobic-image42010859


Hogyan határozzuk meg az adaptáció mértékét?

Szűrővizsgálat
(sportorvosi)

Speciális sportolói vizsgálatok

Kórelőzmény

Szív-tüdő auscultatio

EKG

Brachialis vérnyomásmérés

Képalkotók Funkcionális tesztek

Mellkas Rtg

Echo

Szív MRI

Szív CTA

In-door tesztek

Terheléses EKG

Ergospirometria

Laktát-lépcsős terhelés

Pályatesztek

Terheléses
Echo/ MRI

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-fitness-weights-means-valentine-day-athletic-heart-showing-physical-activity-aerobic-image42010859


Sportolói hirtelen szívhalál okai 35 é korig

Hirtelen szívhalál okai 1435 fiatal (<35é) élsportoló esetében 

Maron BJ et al. Circ. 2007.

Hirtelen szívhalál okai a sportban: rejtett betegségek

Senior sportolói hirtelen 

szívhalál oka  35 é felett 

jelentős részben 

coronária szűkület

(nehéz vizsgálni, hiszen itt a 

hobbysport szerepe az 

versenysporthoz a kor 

előrehaladtával nő)
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Coronária atherosclerosis a 35 
éves kor alatti hirtelen szívhalál 
RITKA oka !!





Hogyan szűrjük ki a kórosat regisztrált 

versenysportolókban?
Családi kórelőzmény

Hirtelen szívhalál

50 é alatti szívbetegség

Saját kórelőzmény

Szívzörej

Magas vérnyomás

Indokolatlan fáradtság

Eszméletvesztés

Terhelésre gyors kifulladás

Terhelésre mellkasi fájdalom

Fizikális vizsgálat

Szívzörej

Femorális pulzus

Marfan sy jelek

Brachiális vérnyomás mérés

+ 12-elvezetéses EKG
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Hogyan szűrjük ki a kórosat regisztrált 

versenysportolókban?



Hirtelen szívhalál szűrt atlétákban és nem szűrt 

egyénekben, (Veneto, Olaszország, 1979-2004)

Corrado D. JAMA. 2006.



Szív képalkotó vizsgálatok

Genetikai tesztek

Invazív vizsgálatok

Speciális „elit” játékosok esetén

Speciális szűrés

Pl. UEFA BL 21 éves korig echo

Fiatal élsportoló

(<35é)

Vizsgálat:

Családi és személyes előzmény, fizikális vizsgálat

12-elvezetéses EKG

Fiziológiás
Kóros gyanú

USA-ban a sportolói szűrésnek nem része az EKG

Ok: Magas fals pozitív arány!!!



EKG
Normál Kóros

-BKH, JKH QRS kritériumok
-Inkompl. JTSZB
-Korai repolarizáció
-ST elev. És T hullám inverzió V1-4-ben 
(feketék)
-T hullám inverzió V1-3-ban (<16é)
-Sinus bradycardia/ Sinus aritmia
-Ektópiás pitvari/ junkcionális ritmus
-I fokú AV blokk
-II fokú AV blokk (Mobitz I)

-T hullám inverzió
-ST depresszió
-Kóros Q hullám
-Komplett BTSZB
-QRS> 140 msec
-Epszilon hullám
-Kamrai pre-excitáció
-Hosszú QT
-Brugada I-es típus
-Jelentős sinus bradycardia (<30/min)
-PR >400 ms
-II fokú AV blokk (Mobitz II
-III fokú AV blokk
-Pitvari tachyaritmiák
-Kamrai aritmiák

-Bal tengelyállás
-Bal pitvar 
-Jobb tengelyállás
-Jobb pitvar 
-Komplett JTSZB

Nincs szükség további vizsgálatokra
Panaszmentes sportoló, családi 
előzményben nincs korai szívbetegség, 
vagy HSZH

További kivizsgálás szükséges
HSZH okozó betegség kizárására

Határeset

EHJ, 2018
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Brugada szindróma esetén a 
hirtelen szívhalál nyugalomban, 
alváskor következik be !! 

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-fitness-weights-means-valentine-day-athletic-heart-showing-physical-activity-aerobic-image42010859


EKG

Korai repolarizáció Inkomplett jobb Tawara szárblokk

Nem igényelnek további kivizsgálást sportolókban

http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2010/11/early-repolarization-vs-lad-occlusion.html
http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2014/12/a-woman-in-her-20s-with-syncope.html


EKG

Korai repolarizáció Inkomplett jobb Tawara szárblokk

További kivizsgálást igényelnek

http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2010/11/early-repolarization-vs-lad-occlusion.html
http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2014/12/a-woman-in-her-20s-with-syncope.html


A csop. B csop. C csop.

(8-10 y) (12-14 y) (16-18 y)

SAEK (min. 1) 10 (41) 42 (53) 41 (50)

Ink. JTSZB 8 (41) 23 (53) 20 (50)

Sinus brady. 6 (41) 16 (53) 17 (50)

Korai repol. 2 (41) 18 (53) 21 (50)

I. fokú AV bl. 0 (41) 1 (53) 0 (53)

T inv. V1-3 2 (41) 2 (53) 1 (50)

24% 79% 82%
Szelid et al, European Youth Heart Study Symposium, 2018

Sportoló gyermekek és serdülők sportadaptációs EKG jelei 





SPORTSZÍV

ARVDHCM

BKH izolált EKG kritériumai

Szimmetrikus BK és JK dilatáció

Normál BK és JK globális funkció

Enyhe fokú BKH echoval

Tünet / Családi előzmény

T hullám inverzió a V2-n kívül

Epszilon hullám

Jelentősen csökkent JK (±BK) globális funkció

JK regionális falmozgászavar (echo, cMRI)

Kamrai tachycardia: Holter/ Terheléses teszt

Pozitív genetikai teszt

Tünet / Családi előzmény

T hullám inverzió inferolaterális elv.

Q hullám, ST depresszió

Jelentős BKH (>15mm)

Asszimmetrikus BKH, SAM,  BK kiáramlási obstrukció

Diasztolés diszfunkció

Kamrai tachycardia: Holter

Vérnyomás ↓/ kamrai tach. Terhelésre

Pozitív genetikai teszt

Fibrózis cMRI-vel

Alacsony csúcs VO2

BK falvastagság: 13-15mm

Enyhén csökkent nyugalmi JK funkció

BTSZB kamrai ektópiás ütés

Jelentős JK dilatáció

T hullám inverzió V1-2-ben

Forrás: Future Medicine 2013



Kóros bal kamra hypertrófia vs. sportszív

HCM Sportszív„Szürke zóna”

Aszimmetrikus BK hipertrófia

BK végdiasztolés átmérő < 45mm

BK végdiasztolés átmérő > 55mm

BP megnagyobbodás

Bizarr EKG 

Abnormális BK telődés

Női nem

BK szívizom vastagság csökken dekondicionálásra

HCM családi előzmény

+ -

+ -

- +

+ -

+ -

+ -

+ -

- +

+ -



• Atípusos panaszok, 22 éves labdarúgó

• Saját kórelőzmény nincs

• Testvér elhunyt szívbetegségben

Labdarúgó 1



Echokardiográfia

Bal kamra hypertrófia

Csúcsi 4 üreg                                  Parasternális rövid tengely



Echokardiográfia

BK hypertrófia Normál sportszív





Speciális képalkotás- cMRI



Coronária anomália

Jobb coronária

CX

LAD

LAD



Öttusázó 1

Kissé fáradékonyabb, lázas felső légúti betegsége 
zajlott néhány hete

Sportorvos referálja ambulanciára kardiológiai 
vizsgálatra



Kardiológiai szűrővizsgálat

Családi kórelőzmény hirtelen szívhalálra, korai szívinfarktusra negatív

Belbetegsége nem ismert, gyógyszert rendszeresen nem szed,

Atípusos mellkasi szurkálásokról beszámol

Fizikális vizsgálattal kóros nem igazolható

Nyugalmi EKG normál, fr: 55/min

Echocardiográfia vizsgálat: jó szívfunkció, kevés pericardiális folyadék



Szív MRI és CT angiográfia

LV: EF 57, ESVi 53, EDVi 124, SVi 71, Mi 95

RV: EF 54, ESVi 63, EDVi 137, SVi 74



Terheléses szív MRI vizsgálat
Nyugalmi 10 40

LV: EF 54, ESVi 54, EDVi 118, SVi 64, Mi 94

RV: EF 50, ESVi 68, EDVi 136, SVi 68, Mi 35



Sportorvos felelőssége a pecsét megadása, de kardiológiai 
vélemény:

Atípusos mellkasi panaszok (korábbi felső légúti gyulladás), 24 éves 
versenysportoló, családi kórelőzménye negatív

Középső pozicióból eredő bal coronária rendszer (CT angio)

Terheléses (vita maxima) EKG és terheléses szív MRI vizsgálat 
negatív!

Kardiológiai szempontból versenysportolhat

Mi legyen a sportorvosi engedéllyel?



33 éves kézilabdázó

Nyugalmi EKG normál

Echocardiográfia

Jobb kamrai dilatáció, normál pulm nyomással. Kissé tágabb 

Bal kamra üregméret. Vitium nincs.

Felmerül aritmogén jobb kamra diszplázia gyanúja.

cMRI vizsgálatra referáljuk

ARVD, vagy fiziológiás adaptáció?



F.I., 33 éves kézilabdázó

cMRI (2009 aug)

LV EDVi: 115.79 ml/m2

LV ESi: 122.24 ml/m2

LV SV: 192.03 ml

LV SVi: 70.75 ml/m2

RV EDVi: 150.17 ml/m2

RV ESVi: 51.24 ml/m2

RV SV: 268.49 ml

RV Svi: 98.99 ml/m2

Vo2 max: 58.4 ml/kg/min

ARVD, vagy fiziológiás adaptáció?



F.I., 33 éves kézilabdázó – kontroll vizsgálat

cMRI (2009 aug) cMRI (2010 márc)

LV EDVi: 115.79 ml/m2 83.36 ml/m2

LV ESi: 122.24 ml/m2 36.86 ml/m2

LV SV: 192.03 ml 126.21 ml

LV SVi: 70.75 ml/m2 46.5 ml/m2

RV EDVi: 150.17 ml/m2 104.22 ml/m2

RV ESVi: 51.24 ml/m2 46.76 ml/m2

RV SV: 268.49 ml 155.96 ml

RV Svi: 98.99 ml/m2 57.46 ml/m2

Vo2 max: 58.4 ml/kg/min 45.2 ml/kg/min

ARVD, vagy fiziológiás adaptáció?
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LV EDVi: 115.79 ml/m2 83.36 ml/m2

LV ESi: 122.24 ml/m2 36.86 ml/m2

LV SV: 192.03 ml 126.21 ml

LV SVi: 70.75 ml/m2 46.5 ml/m2

RV EDVi: 150.17 ml/m2 104.22 ml/m2

RV ESVi: 51.24 ml/m2 46.76 ml/m2

RV SV: 268.49 ml 155.96 ml
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Jobb kamra fiziológiás sportadaptáció vs. ARVD



21 éves labdarúgó élsportoló panaszmentesen elvégzett nyugalmi EKG-ja

„Brugada-szerű” jelek

http://nl.ecgpedia.org/images/5/5f/Brugada.png


21 éves labdarúgó élsportoló panaszmentesen elvégzett nyugalmi EKG-ja

5 hónappal később. Sérülés miatt nem játszott.

„Brugada-szerű” jelek



26 éves, panaszmentes labdarúgó

3 kardiológiai szakvizsgálaton sportadaptációnak értékelik, 

Sportorvos viszont nem ad pecsétet

Echo: csúcsi falmozgászavar,  cMRI: transmurális nekrózis

T hullám inverzió



SZ.S., 36 éves kézilabdázó (szül: 1974.12.15)

Heti 3 alkalommal kb. 2-3 óra sport

Hétvégén mérkőzés

Családban hirtelen halál 

Objektivizálható „szívpanasza” nincs.

Kardiológiai vizsgálatra referálja sportorvos (35 é feletti, családi anamnézis)

sportorvosi engedély megadása előtt

Q hullám



Kardiológiai szűrés

Családi kórtörténet: édesapa 51 évesen hirtelen halál

Belbetegsége nem ismert, panasza nincsen

Fizikális vizsgálattal kóros eltérés nincs

EKG



Kardiológiai szűrés

Családi kórtörténet: édesapa 51 évesen hirtelen halál

Belbetegsége nem ismert, panasza nincsen

Fizikális vizsgálattal kóros eltérés nincs

Nyugalmi echocardiográfiás 

vizsgálattal normál szívfunkció,

alsó fali falmozgászavar

Terheléses EKG vizsgálat 

fokozódó szívizom keringési 

zavart nem igazol

EKG



SZ.S., 36 éves kézilabdázó – Szív CT angiográfia

Jobb coronária artéria (RCA) D1 coronária artéria



Szív CT angiográfia                                      Szívkatéteres angiográfia

Stent beültetés (3.0x 16mm)

Beavatkozás után

Bal coronária

(D1)



Szív CT angiográfia                                      Szívkatéteres angiográfia

Stent beültetések

(2.75x 38mm)

(2.75x23mm)

össz: 6.1 cm hosszú gyógyszerkibocsátó stentek

Jobb coronária
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Hirtelen szívhalál és coronária anomália

Drory U, et al. Am J Cardiol. 1991; 

Virmani R, et al. The Athlete and Heart Disease (textbook) 2000

Maron, et al. JAMA. 1996

Populáció (életkor, év) fő posztmortem coron anomália (%)

Rendszeres testmozgás (8-66) 550 11

Átlagos populáció (<40) 162 0.6

Élsportolók (átl 17) 134 23

Maratonfutók (30-46) 120 1.6



Humán coronária anomáliák klasszifikációja

Eredési és lefutási anomáliák
Hiányzó bal főtörzs

Coronária ostium eredési anomália aorta eredésben /normál Valsalva sinushoz közel

Magas, Alacsony, Komisszurális

Anomália a „normál” sinus Valsalván kívül

Jobb posterior sinus

Aorta ascendens

Bal kamra

Jobb kamra

Pulmonális artéria

Bal coronária a posterior pulmonális sinusból (ALCAPA)

Cx a posterior pulmonális sinusból

LAD a posterior pulmonális sinusból

RCA a jobb anterior sinusból

Ectópiás lokalizáció a pulmonális artériából…

Aortaív

Jobb caroris artéria

A. mammaria interna

Bronchiális artéria

Subclavia

Aorta descendens

Ellentétes oldali coronária sinusból eredő coronária artéria

RCA a bal anterior sinusból, lefutás: posterior AV árok, retrokardiális, retroarta,

aorta és pulm art között, intraszeptális, pulmonális traktus előtt, 

posterior interventrikuláris árok, prekardiális

LAD a jobb anterior sinusból

Cx a jobb anterior sinusból

Bal coronária a jobb anterior sinusból

Egy törzsből eredő coronária artéria



Intrinzik coronária anomália

kongenitális stenosis

Coronária eredési fali egyenetlenség

Coronária ektázia, aneurysma

Coronária hypoplázia

Intramurális coronária artéria (bridge)

Subedocadriális coronária artéria

Coronária kereszteződés

PD eredési anomália anterior descendens, vagy szeptális ágból

Hiányzó PD, vagy oszló RCA

Hiányzó LAD, vagy oszló LAD

Coronária anomáliás végződései

Fisztulák (Jobb kamra, jobb pitvar, coronária szinus, VCS, pulmonális artéria, 

pulmonális véna, bal pitvar, bal kamra, …

Anomáliás collaterális erek

Humán coronária anomáliák klasszifikációja (folyt)



Jobb anterior sinusból eredő coronaria-rendszer

CTA

LM: bal főtörzs, RCA: jobb koszorúér, LAD: bal elsülső leszálló ág, CX: bal 

körbefutó ág.

RCA CX

LAD

RCA

CX

LAD

LAD

RCA

CXLAD

LM



Műtét előtti felvétel

Jobb anterior sinusból eredő coronaria rendszer

intramurális bal coronária lefutással

Invazív coronaria angiographia

Bal arteria mammaria graft Jobb arteria mammaria graft



Bal főtörzsből eredő RCA

STEMI inferior 2003 (poszt PCI) 



A sportkardiológiai szakintézmény („core”) 
jellemzői

• Élsportolók szűrésére és kezelésére alkalmas 

személyzet

• Élsportolók vizsgálatára és kezelésére alkalmas 

invazív és nem invazív eszközök 

•Regiszterek vezetése, nemzetközi együttműködések 

(klinikai, kutatási)



Betegség, vagy fiziológiás adaptáció?

HCM Sportszív„Szürke zóna”

Aszimmetrikus BK hipertrófia

BK végdiasztolés átmérő < 45mm

BK végdiasztolés átmérő > 55mm

BP megnagyobbodás

Bizarr EKG 

Abnormális BK telődés

Női nem

BK szívizom vastagság csökken dekondicionálásra

HCM családi előzmény

+ -

+ -

- +

+ -

+ -

+ -

+ -

- +

+ -


