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ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (SCD) ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

 Σπάνιο αλλά μοιραίο γεγονός

 Άτομα νέα και προφανώς υγιή

 Κύρια αιτία θανάτου σε αθλητές  
- επίπτωση 1:50.000 – 1:100.000/έτος σε νεαρούς αθλητές

 Αιτιολογία συνήθως ανεξήγητη, αλλά σημαντικός αριθμός 
υποκρύπτει καρδιαγγειακή νόσο



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ SCD ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Η πλειοψηφία οφείλεται σε κακοήθεις αρρυθμίες (VT/VF)

Α. Δομική καρδιακή νόσος
• Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM)
• Ανώμαλη εκβολή στεφανιαίων αρτηριών
• Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια αριστεράς/δεξιάς κοιλίας (ARVC)
• Μυοκαρδίτιδα
• Αθηροσκλήρυνση στεφανιαίων

Β. Πρωτοπαθής ηλεκτρική νόσος
• Long QT syndrome
• Brugada syndrome
• Πολυμορφική κατεχολαμινεργική κοιλιακή ταχυκαρδία
• Shοrt QT syndrome
• Early repolarization syndrome



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ : Η πρώιμη αναγνώριση των αθλητών αυξημένου κινδύνου 
και η βελτίωση της πρόγνωσης με κατάλληλη παρέμβαση
(περιορισμός ή τροποποίηση δραστηριότητας, ειδική θεραπεία υποκείμενης νόσου)

✓ Ηλικία αθλητή (young athletes, master athletes)

✓ Επίπεδο δραστηριότητας (competitive athletes, recreational athletes)



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (2015)
Πριν από την έναρξη συμμετοχής σε άσκηση ή σε ανταγωνιστικό άθλημα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Θωρακικό άλγος / δυσφορία στην άσκηση 
• Ανεξήγητη συγκοπή / παρ’ ολίγον συγκοπή (όχι βαγοτονική)                                  
• Υπερβολική / ανεξήγητη δύσπνοια / κόπωση στην άσκηση                                      
• Αίσθημα παλμών                                                                                                    
• Γνωστό καρδιακό φύσημα                                                                                     
• Αυξημένη αρτηριακή πίεση                                                                                    
• Προηγούμενος περιορισμός σε συμμετοχή σε αθλήματα                                      
• Προηγούμενη καρδιολογική εξέταση που ζητήθηκε από ειδικό



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
• Πρόωρος θάνατος (αιφνίδιος/ανεξήγητος) σε συγγενή ηλικίας <50 ετών λόγω 

καρδιακής νόσου 
• Αναπηρία από καρδιακή νόσο σε στενό συγγενή ηλικίας <50 ετών                         
• Επίγνωση συγκεκριμένης καρδιακής νόσου σε μέλη οικογένειας                         

(HCM, long QT syndrome, σύνδρομο Marfan) ή κλινικά σημαντικών 
αρρυθμιών

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• Καρδιακό φύσημα (σε ύπτια ή όρθια θέση) 
• Μηριαίες αρτηρίες (στένωση του ισθμού αορτής)                                                      
• Στίγματα για σύνδρομο Marfan
• Μέτρηση αρτηριακής πίεσης (βραχίονα, καθιστή θέση, 2 άνω άκρα) 



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Α. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

➢ ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ: ΗΚΓ, υπερηχογράφημα καρδιάς, τεστ κοπώσεως

➢ Επαγγελματίες υγείας (απαιτούμενη εκπαίδευση, δεξιότητες, εμπειρία)

➢ Επανάληψη ελέγχου όσο είναι αθλητικά ενεργείς
- Μαθητές λυκείου: ιστορικό κάθε χρόνο και ιστορικό με φυσική εξέταση κάθε  

2 χρόνια
- Σπουδαστές κολλεγίου: ιστορικό και μέτρηση αρτηριακής πίεσης κάθε χρόνο



ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Β. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Πριν από την έναρξη συμμετοχής σε άσκηση ή ανταγωνιστικό άθλημα

➢ Πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
➢ Φυσική εξέταση
➢ ΗΚΓ σε όλους τους νεαρούς αθλητές
➢ Επιπρόσθετος διαγνωστικός έλεγχος επί παθολογικού ΗΚΓ 
➢ Κλινικός ιατρός
➢ Επανάληψη ελέγχου αξιολόγησης τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

▪ Λίγα δεδομένα και όχι τυχαιοποιημένες μελέτες στην επίδραση του 
προληπτικού ελέγχου στην επίπτωση του SCD στους αθλητές

▪ Όχι άμεση σύγκριση μεταξύ της αμερικανικής και ευρωπαϊκής προσέγγισης

▪ Τα δεδομένα παρατήρησης περιορίζονται λόγω της χαμηλής επίπτωσης SCD 
και της ετερογένειας του πληθυσμού προς μελέτη και των πρωτοκόλλων 
ελέγχου



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

➢ ΗΚΓ : εργαλείο καθολικού ή επιλεκτικού ελέγχου σε παιδιά και εφήβους

➢ Ευαισθησία και ειδικότητα ποικίλει                                                                     
(φύση υποκείμενης νόσου και εμπειρία του ειδικού που το ερμηνεύει)

➢ Ψευδώς (-) αποτελέσματα: - ασθενείς με ανωμαλίες στεφανιαίων
- 20% ασθενών με long QT syndrome 

➢ Ψευδώς (+) αποτελέσματα: - συνήθη σε αθλητές
- περαιτέρω έλεγχος για την αξιολόγησή τους 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

➢ 32.652 Ιταλοί υποβλήθηκαν σε προληπτικό έλεγχο πριν από άσκηση
- επίπτωση παθολογικού ΗΚΓ υποδηλούντος σοβαρή καρδιακή νόσο <5%

➢ 33.735 Ιταλοί αθλητές ελέγχθηκαν με ιστορικό, φυσική εξέταση, ΗΚΓ σε περίοδο 
17 ετών 
- 8,9 % παθολογικό ΗΚΓ που απαιτούσε περαιτέρω έλεγχο με u/s καρδιάς
- 38% αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας
27% αρτηριακή υπέρταση
21% νόσο μιτροειδούς βαλβίδας



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Συστηματική ανασκόπηση και μετά-ανάλυση στρατηγικών προληπτικού ελέγχου 
με δεδομένα από 15 μελέτες με 47.137 αθλητές

▪ Ευαισθησία: ΗΚΓ 94%, ιστορικού 20% και φυσικής εξέτασης 9%
Ειδικότητα: ΗΚΓ 93%, ιστορικού 94% και φυσικής εξέτασης 97%

▪ Μέτρια ετερογένεια μεταξύ των μελετών

▪ Κριτήρια για το μη φυσιολογικό ΗΚΓ ποικίλουν ανάμεσα στις μελέτες

Harmon KG, Zigman M, Drezner JA, The effectiveness of screening history, physical exam, and ECG 
to detect potentially lethal cardiac disorders in athletes: a systematic review/meta-analysis. J 
Electrocardiol 2015; 48:329



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Μελέτη με 7764 μη αθλητές και 4081 αθλητές, ηλικίας 14-35 ετών
• Αποτελέσματα ΗΚΓ                                                                                              

- φυσιολογικά                                                                                                        
- καλοήθη συμβατά με άθληση, Group 1
- πιθανά παθολογικά ευρήματα, Group 2  

• Group 1: 87% και 49% σε αθλητές και μη αντίστοιχα
Group 2: 33% και 22% σε αθλητές και μη αντίστοιχα

• 784 μη αθλητές που είχαν ευρήματα Group 2                                              
ECHO καρδίας: 84% φυσιολογικό, 2% ευρήματα μυοκαρδιοπάθειας, 
υπόλοιπο ποσοστό τυχαία ευρήματα 

Chandra N, Bastiaenen R, Papadakis M, et al. Prevalence of electrocardiographic anomalies in 
young individuals: relevance to a nationwide cardiac screening program. J Am Coll Cardiol 2014; 
63:2028



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Μελέτη με 11.168 έφηβους Άγγλους αθλητές (μέσος όρος ηλικίας: 16,8 έτη) 
• Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος (ερωτηματολόγιο υγείας, φυσική εξέταση, ΗΚΓ και 

υπερηχογράφημα καρδιάς)
• 0,4% διαταραχές σχετιζόμενες με SCD
• 2% συγγενείς ή βαλβιδικές ανωμαλίες
Μετά τον αρχικό έλεγχο 
• 8 αθλητές είχαν SCD σε διάστημα 6,8 ετών, με επίπτωση περίπου 1/14.800 άτομα/έτη
• 6 (από τους 8)                                                                                                               

- φυσιολογικά ευρήματα στον αρχικό έλεγχο (5 είχαν μυοκαρδιοπάθεια)                                 
- όχι επανεκτιμήσεις τα επόμενα 7 χρόνια 

Ένας μοναδικός προληπτικός έλεγχος δεν αποκλείει την μετέπειτα ανάπτυξη γενετικής ή 
επίκτητης καρδιακής νόσου 

Malhotra A, Dhutia H, Finocchiaro G, et al. Outcomes of Cardiac Screening in Adolescent Soccer Players. N Engl J 
Med 2018; 379:524



ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Μελέτη παρατήρησης στην Ιταλία                                               
(αθλητικός προληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος από το 1982)

➢ Καταγραφή SCD σε αθλητές και μη το 1979-2004

➢ Ετήσια επίπτωση SCD σε αθλητές μειώθηκε κατά 89%
( από 3,6/100.000 το 1979-1980 σε 0,4/100.000 το 2003-2004)

➢ Καμία αλλαγή στην επίπτωση SCD σε μη αθλητές την ίδια περίοδο

Corrado D, Basso C, Pavei A, et al. Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes 
after implementation of a preparticipation screening program. JAMA 2006; 296:1593



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

▪ Υπάρχουν δημοσιευμένες συστάσεις για την ανάγκη του 
προληπτικού ελέγχου πριν τη συμμετοχή σε άθληση σε άτομα 
ηλικίας < 35 ετών. 

▪ Η πιο σημαντική διαφορά είναι ότι οι αμερικανικές συστάσεις δίνουν 
έμφαση σε ένα πλήρες ιστορικό και  στη φυσική εξέταση μόνο, 
χωρίς περαιτέρω έλεγχο ρουτίνας, ενώ οι ευρωπαϊκές 
περιλαμβάνουν και το ΗΚΓ

▪ Εάν η διενέργεια ΗΚΓ σαν εργαλείου ρουτίνας στον προληπτικό 
έλεγχο παρέχει επαρκές όφελος που δικαιολογεί το κόστος και το 
χρόνο, παραμένει αμφισβητήσιμο 

▪ Ενώ υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν βελτίωση στην πρόγνωση, 
το απόλυτο όφελος είναι μικρό (με βάση τα συνολικά χαμηλά 
ποσοστά του SCD)  



Συγγραφείς του Up To Date προτείνουν: 

A. Προληπτικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές ηλικίας >13 ετών που 
συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά αθλήματα

B. Πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό και φυσική εξέταση πριν την 
έναρξη άθλησης και ανταγωνισμού

C. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά στο ΗΚΓ σε νεαρούς 
αθλητές, με τους περισσότερους ειδικούς να μην το χρησιμοποιούν σαν 
εργαλείο ρουτίνας

D. Επανάληψη προληπτικού ελέγχου σε νεαρούς αθλητές κάθε 2 χρόνια

E. Στοχευμένη παρακολούθηση σε ασθενείς με παθολογικά ευρήματα στον 
έλεγχο ανάλογα με την ανωμαλία που εντοπίστηκε


