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NENADNA SRČNA SMRT, DOPING IN NENADNA SRČNA SMRT

Od leta 1995 do  oktobra 2011 je bilo po vsem svetu že 156 smrtnih primerov 
športnikov z zastojem srca na športnih tekmovanjih in treningih.
Po večini so umrli mladi ljudje, stari  med 15 in 33 leti. Umrli športniki so se ukvarjali 
z različnimi športi, ki zahtevajo različne psiho - fizične obremenitve.
Najpogostejši športi, pri katerih je prišlo do nenadne srčne smrti so:

• Nogomet 
• Atletika
• Odbojka   
• Umetnostno drsanje
• Rugby (ameriški nogomet)
• Hokej na ledu
• Kolesarstvo 
• Košarka

Strokovnjaki s področja medicine, fiziologije, farmakologije, biokemije, biologije  in 
športa so si postavili več vprašanj:

1. Ali so nenadne srčne smrti športnikov povezane z jemanjem nedovoljenih 
poživil?

2. Ali je nenadnim srčnim smrtim kriva pomanjkljiva preventiva v športu?
3. Kako preprečiti poplavo nenadnih srčnih smrti med športniki ?

ZGODOVINA NENADNIH SMRTI MED ŠPORTNIKI

Nenadna srčna smrt pri športnikih sicer ni novost. Z razvojem organiziranega športa 
seje pojavljala vso njegovo zgodovino. Po pisnih virih je prvi primer srčne smrti  Grk 
Filipides leta 490.p.š. Vojak je s sulico pretekel celotno maratonsko polje (severno od 
Aten) in oznanil meščanom Aten, da so Grki premagali Perzijce. Nato se je zgrudil 
mrtev. Po opisu bi šlo lahko za zastoj srca. Čeprav gre delno za legendo je prav 
Filipides prvi »maratonec«, ki je umrl med oziroma takoj po teku.

Velika Britanija je bila prva država, ki je  poskrbela za razvoj modernega športa. 
Na angleškem otočju so začeli igrati sredi devetnajstega stoletja nogomet, košarko, 
rugby, polo in kriket. Prvi nogometaš, ki je umrl med igranjem nogometa je bil leta 
1889   William Crooper. 



Nasploh je nogomet ob atletiki terjal največ smrtnih žrtev saj je zaradi nenadne srčne 
smrti jih je doslej umrlo kar 67. 

Zelo tragično je končal svojo blestečo kariero Anglež Tom Simpson, ki je bil leta 1965 
svetovni prvak v kolesarstvu, leta 1967 je med vožnjo na Mt. Ventoux izgubil zavest 
in na licu mesta umrl. Odkrili so mu zlorabo anfetamina ter obdukcijsko dokazan 
zastoj srca zaradi hipertrofične kardiomiopatije.

Primer Srbskega košarkarja Trajka Rajkovića je bil tragičen a poučen. Na svetovnem 
prvenstvu v Ljubljani leta 1970 je takratna Jugoslavija v predzadnjem kolu premagal 
ZDA s 70:63 in osvojila naslov svetovnega prvaka. Rajković se je po tekmi ulegel na 
parket Dvorane Tivoli in zvit v ječanju ni mogel proslavljati zmage s soigralci. Menili 
so, da je šlo za čustveni trans. Tako je Rajković odigral naslednji dan še tekmo proti 
Sovjetski zvezi, čez tri dni pa je pred vrati svojega stanovanja  v Beogradu umrl. 
Doživel je obširen infarkt miokarda zaradi aterosklerotičnega žilja.

Zanimivo je, kako so ljudje ob smrtih športnikov videli in opisali tragedije. 
Najpogosteje so omenjali:   

– Razneslo mu je srce
– Doživel je nenadno slabost, sledila je takojšna smrt
– Med vožnjo na kolesu mu je odpovedalo srce

Uradna medicina se je odzvala na nove izzive relativno zelo pozno. Šele v 
devetdesetih letih so začeli iskati povezavo med uporabo dopinga in nenadnimi 
srčnimi smrtmi pri športnikih. Tako je skupina petih zdravnikov   (Gangasani, Frumin, 
Safian, O’Neill, Franklin) z univerze v Georgiji, ZDA, začela spremljati  kardialne 
težave tekačev, predvsem maratoncev in leta 1990 objavila raziskavo z naslovom: 
Ventricular fibrilation and death in a maraton runner during exercise (1990). 

Američanom je štiri leta sledila angleška fiziologinja  Emma.J.Watts iz Surreya 
(Velika Britanija) s člankom (1994):Death due to coronary heart disease during sport.
V obeh člankih so avtorji posumili, da bi nenadne srčne smrti povzročila tudi zloraba 
določenih snovi in postopkov (doping).

Število smrtnih primerov je skokovito naraščalo in v devetdesetih letih prejšnjega 
tisočletja ter v novem tisočletju doseglo vrhunec. Letno umre v povprečju okrog 
15 športnikov med tekmovanju oziroma med treningom.

Srčna smrt ni več izbirala posameznih športov ampak je plejada dejavnosti postajala 
iz leta v leto širša. Umirali so tudi najbolj zveneči športniki, olimpijski in svetovni 
prvaki, pred očmi športne javnosti.



Tudi Slovenija ni ušla temu prekletstvu. Nogometni vratar Nedžad Botonjić je 
februarja 2005 umrl med treningom na pomožnem igrišču stadiona v Šiški v 
Ljubljani. Obdukcija je pokazala, da je športnik bolehal zaradi hipertrofične 
kardiomiopatije, pred tem sta umrla na igrišču oziroma po treningu Mojmir Brečko 
(nekdanji prvoligaški nogometaš Olimpije) in Aleš Antolin ( 18 let ).

Spisek nekaterih umrlih športnikov med tekmovanji oziroma treningi:

Tom Simpson  (Velika Britanija) 1967
Flo Hyman (ZDA) odbojka  1986 , bila je  najboljša odbojkarica na svetu, umrla je 
med tekmo na Japonskem
Sergej Grinkov (Rusija) umetnostno drsanje 1995,Dvakratni olimpijski in dvakratni 
svetovni prvak v parih skupaj s Tatjano Gordejevo je umrl zaradi srčnega zastoja na 
treningu v ZDA.
Mojmir Brečko ( Slovenija) nogomet 1997,36 let,umrl med nogometno tekmo v 
Laškem
Jose Martia Jimenez (Španija) kolesarstvo 2003,je umrl v nepojasnjenih okoliščinah 
na domu po treningu pred Vuelto – dirko po Španiji.
Denis Zanette (Italia) kolesar, leta 2001 zmagovalec etape na Giro d'Italija, ki je imela 
cilj v Ljubljani je umrl zaradi zastoja srca pri zobozdravniku.
Marc Vivien Foe (Kamerun) nogomet 2003, je umrl pred očmi milijonske publike v 
Lyonu na tekmi med Kamerunom in ZDA v okviru Pokala Konfederacij.
Mikloš Feher (Madžarska) nogomet 2004, je umrl med tekmo v Lisboni,kjer je igral 
za FC Benfica. Imel je prirojeno srčno napako.
Nedžad Botonjić (Slovenija) nogomet 2005, umrl med treningom na stadionu.
Thomas Herrion (ZDA) ameriški nogomet 2005, je umrl v premoru med tekmo v 
Cinccinnatiju.Bolehal je zaradi neodkrite hipertrofične kardiomiopatije.
Antonio Puerta(Španija) nogomet 2007, bil je kapetan FC Sevilla, umrl je med tekmo 
na domačem stadionu star komaj 22 let.
Ryan Shay (ZDA) maraton 2007, je umrl v New Yorku na največjem maratonu na 
svetu, ki je bil tudi izbirni za reprezentanco ZDA za nastop na olimpijskih igrah v 
Pekingu.
Aleksej Čerepanov (Rusija) hokej 2008, hokejist poklicnega moštva New York 
Rangers v ligi NHL je umrl na treningu. Bolehal je zaradi prirojene manjvrednosti 
sten koronarnega žilja. Star je bil komaj 19 let.
Gabor Ocskay (Madžarska) hokej 2009, je umrl v slačilnici v Szekesfehervarju po 
treningu. Star je bil 36 let. 
Aleš Antolin, nogomet, 18  let v Lendavi. Umrl po treningu.



Zadnji primer nenadne srčne smrti med športniki se je zgodil  13.05.2011, ko je umrl 
hokejist na ledu  Derek Boogaard, Kanadčan star 28 let, poklicni igralec v ligi NHL, 
član moštva New York Rangers. Umrl je v Torontu po treningu zaradi odpovedi srca.

                                                 

Strokovno so vzroki nenadne srčne smrti posledica usodnih motenj prevajanja 
električnih dražljajev v srcu pri ljudeh s prirojenimi ali neodkritimi nepravilnostmi 
srčnega prevodnega sistema. Neposredni razlog je motnja srčnega ritma ali srčni 
infarkt.

       ZAKLJUČEK

Obstaja torej povezava med nenadno srčno smrtjo in jemanjem nedovoljenih 
poživil in uporabo nedovoljenih postopkov (dopingom ) pri športnikih. V večini 
primerov pa so  srčne smrti med športniki  povzročene zaradi neodkrite 
kardiovaskularne bolezni v povezavi z dopingom - zlorabo določenih substanc in 
postopkov.

PRIPOROČILO

Z osveščanjem mladih je potrebno začeti zelo zgodaj. Najprej znotraj družine, v 
vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli v športnem klubu ali na organizirani rekreaciji.

Priporočam, da se mladim odkrito in strokovno predstavijo vse pasti nespoštovanja 
pravil športnega obnašanja (nespoštovanje antidoping programa, izogibanje 
preventivnim pregledom, nešportnemu življenju in uporabi nikotina, opojnih drog 
in alkohola ter drugih zdravju škodljivih sredstev).

Preden začne športnik  jemati prehranska dopolnila, vitamine, aminokisline, 
proteine, Q10 in ostale dodatke je potrebno vselej preverite pri  zdravniku ali 
farmacevtu, če vsebujejo morebitne prepovedane substance. Nikdar naj ne 
kupujejo teh preparatov na črnem trgu ali prek internetnih prodajaln.


