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SOUHRN 

Úvod: QT disperze (QTD) a turbulence srdeční frekvence (HRT) jsou fenomény, které byly 

podrobněji patofyziologicky studovány i s ohledem na moţnou schopnost predikce 

arytmických příhod a náhlé srdeční smrti.  

Cíl: Porovnání změn velikosti QTD u skupin jedinců s předpokládaným různým 

mechanizmem zvýšení QTD. Srovnání velikosti stanovené QTD ve standardním svodovém 

systému a v mnohasvodovém systému. Stanovení vlastností a vzájemné porovnání parametrů 

HRT a QTD hodnocené při programované stimulaci komor v závislosti na systolické funkci 

levé komory (LK) a inducibilitě arytmií. 

Metody: Byly analyzovány elektrokardiografické záznamy získané měřením v 80svodovém 

systému určenému k povrchovému mapování elektrického srdečního pole (BSPM) u 37 

zdravých těhotných pacientek v 36. – 40. týdnu, 2. – 6. den porodu (19 – 36 let) a 18 zdravých 

ţen, představujících kontrolní skupinu (20 – 36 let). Dále byly analyzovány BSPM záznamy u 

27 nemocných léčených dosulepinem (20 ţen, 44 ± 14 let) a 37 zdravých dobrovolníků 

v rámci kontrolní skupiny (27 ţen, 40 ± 11 let). Stanoveny byly velikosti QTi a QTD u obou 

studijních populací. QTD byla korelována s velikostí parametrů charakterizujících 

vektorkardiografickou smyčku vlny T (prostorový úhel – Tw a amplituda – Ta). U 

psychiatrických nemocných byly hodnoty QTD korelovány s plazmatickou hladinou 

dosulepinu a vzájemně porovnávány při stanovení měřením QTi ve standardním 12svodovém 

EKG a v BSPM systému. Z digitálních záznamů programovaných stimulací komor u 82 

pacientů (25 ţen, 64 ± 12 let, EF LK 47 ± 15%) byly exportovány stimulační trainy s délkou 

cyklu (CL) 600 a 400 ms. Turbulence slope (TS 2-5) byla stanovena jako maximální pozitivní 

směrnice regresní linie proloţená sekvencí 2 – 5 konsekutivních RRi následujících po 

stimulačním trainu. Parametry TS 2-5 byly hodnoceny v závislosti na systolické funkci levé 

komory. Ve stejné skupině pacientů byly hodnoceny QTi, QTD v sinusovém rytmu při 

komorové stimulaci ze dvou míst pravé komory, které byly vzájemně porovnávány a 

korelovány s parametry systolické funkce LK. Dále byly korelovány hodnoty TS 2-5 a 

hodnoty QTi a QTD separátně pro sinusový rytmus a stimulaci z pravé komory.   

Výsledky: Signifikantně zvýšené průměrné hodnoty QTD byly zjištěny u těhotných ţen 

(73±18 ms; P<0.001) a u nemocných léčených dosulepinem (70 ± 21 ms) oproti zdravým 

kontrolám (36 ± 13 a 40 ± 12 ms) při uţití 80svodového systému. U těhotných pacientek byly 

zaznamenány signifikantně (P<0.001) zvýšené hodnoty Tw (21.2±11.5 deg) a sníţené 

hodnoty Ta (532 ± 98 µV) oproti zdravým kontrolám (7.2 ± 3.0 deg a 793±114 µV). Navíc 
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byla zaznamenána korelace mezi Tw a QTD R=0.752, p<0.001. Byla zjištěna i signifikantní 

korelace mezi plazmatickými hladinami dosulepinu a hodnotami QTD při stanovení uţitím 

systému BSPM (R=0.7871, p< 0.001). Tato korelace nebyla přítomna při stanovení QTD ze 

standardního 12svodového EKG systému, ačkoli přetrvával rozdíl průměrných QTD u 

nemocných léčených dosulepinem oproti kontrolní skupině 46 ± 18 ms vs. 28 ± 10, p< 0.05). 

Významný rozdíl v lokalizaci minimálních hodnot QTi byl zaznamenán mezi těhotnými 

pacientkami a kontrolní skupinou. U dosulepinové skupiny obdobná změna přítomna nebyla. 

Po komorových trainech s CL 400 ms byl zjištěn významný rozdíl mezi pacienty s EF LK < 

40% oproti pacientům se zachovanou EF LK. Parametr TS4 se jevil jako optimální 

diskriminátor (6.7 ± 8.6 vs. 19.6 ± 26.0 ms/RRi, p=0.02).  

QTD u nemocných vyšetřených programovanou stimulací komor v sinusovém rytmu byla 56 

± 31 ms. Jen u nemocných s diabetem mellitem a inducibilní komorovou tachykardií byl 

přítomen významný rozdíl mezi QTCD při sinusovém rytmu a QTCD při stimulaci z hrotu 

pravé komory (56 ± 27 vs. 75 ± 32 ms a 57 ± 26 vs. 74 ± 27 ms; p< 0.05). Byla nalezena 

signifikantní negativní korelace mezi QTi, QTD a EF LK v sinusovém rytmu. Nebyla zjištěna 

významná korelace mezi QTi, QTD a TS 2-5 ani v sinusovém rytmu ani za stimulace z pravé 

komory.  

Závěr: Mechanizmy podílející se na konečné velikosti QTD jsou multifaktoriální včetně 

významného vlivu extrakardiálních a technických faktorů. Turbulence srdeční frekvence je 

přítomna po stimulačních trainech při programované stimulaci komor. Různá dynamika změn 

tepové frekvence je přítomna v závislosti na systolické funkci levé komory. Nebyly 

prokázány významné změny velikostí QTD při sinusovém rytmu, při stimulaci z RVa a 

RVOT při programované stimulaci komor pro celou studovanou populaci. Stanovení velikosti 

QTD při stimulaci z pravé komory nezlepšuje specificitu parametru QTD. Negativní korelace 

mezi QTD a systolickou funkcí levé komory byla zjištěna pouze pro sinusový rytmus. Nebyla 

prokázána přímá závislost mezi velikostí parametrů turbulence srdeční frekvence a velikostí 

QTD. 
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SUMMARY 

Introduction: Both QT dispersion (QTD) and heart rate turbulence (HRT) were studied and 

tested like potential noninvasive markers for risk stratification.  

Aims: Compare QTD between different groups of patients with expected different mechanism 

of developing changes in QTD. Investigate if HRT is present following ventricular train 

drives and depends on left ventricular dysfunction. Test the hypothesis that QTD and HRT 

parameters assessed during programmed ventricular stimulation correlated to each other and 

there is association with iducibility of ventricular arrhythmia. 

Methods: We analysed body surface potential mapping (BSPM) recordings and 

vectorcardiographic T-loop parameters (T-loop width – Tw and T-loop amplitude – Ta) in 37 

healthy women (20 – 36 yrs) in the 36th to 40th week of physiological pregnancy and 2 to 6 

days after delivery. Control group contained 18 healthy women. Then we analysed BSPM 

recordings from 27 psychiatric outpatients treated with prophylactic doses of dosulepin (20 

women, 44 ± 13 yrs) and compared to those obtained from 37 healthy volunteers. From these 

recordings the QTD was evaluated. This parameter was estimated using both BSPM 

recordings and 12 lead standard ECG. Acquired data were statistically correlated with Tw or 

Ta and dosulepin plasma levels, respectively. Distribution of maximal and minimal QTi in 

BSPM leads were investigated in pregnant, dosulepin and control group. Analysis of digital 

recordings of programmed ventricular stimulation in 82 pts (25 women, 64 ± 13 yrs) referred 

for ventricular arrhythmias was performed for detection HRT after ventricular trains. Profiles 

of sinus RR intervals (RRi) after all available 8-beat ventricular train drives (600 and 400 ms) 

were averaged. Turbulence Slope (TS) was analyzed as the maximum positive slope of a 

regression line through a sequence of 2 - 5 (TS 2-5) consecutive RRi within the first 5 RRi 

after train drive. Electrocardiographic parameters (QTi, QTD) in same group were analysed as 

well. QTi and QTD were compared between sinus rhythm and right ventricular pacing in two 

locations. QTi and QTD were correleted with echocardiographic parameters and with TS 2-5, 

respectively. Systolic dysfunction was defined as left ventricular ejection fraction less than 

40%. 

Results: The average QTD in normal subjects was significantly lower (34±12 ms) than in 

those in late pregnancy (73±18 ms; p< 0.001). The average Ta in women in late pregnancy 

was significantly (p< 0.001) smaller (532±98 µV) and Tw was wider (21.2±11.5 deg) than in 

the control group (793±114 µV and 7.2±3.0 deg, respectively). The partial post-partum 

restoration of all parameters was not significant. In all groups QTD was significantly 
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correlated with Tw but not with Ta. The average QTD evaluated from BSPM leads in the 

dosulepin group was significantly higher (70 ± 21 ms) than that in the control group (34 ± 12 

ms p< 0.001). Moreover, the correlation between QTD and the dosulepin plasma level was 

significant as well (p< 0.001) with the value of correlation coefficient 0.7871. The QTD 

evaluated from standard 12 ECG leads was increased in dosulepin group as well (46 ± 18 ms 

vs 28 ±10 ms, p< 0.05) but we have not found correlation of the QTD with the dosulepin 

plasma level. There was difference in localization of minimal QTi in BSMP leads between 

pregnant and control group, not between dosulepin and control group. 

Dynamics of RRi had biphasic and monophasic pattern in pts with and without VA 

conduction, respectively. After 400-ms train drives, TS was significantly reduced in pts with 

LV dysfunction compared to those with normal systolic function. TS4 was the optimum 

discriminator between both groups (6.7 ± 8.6 vs 19.6 ± 26.0 ms/RRi, p=0.02).  

QTD in sinus rhythm was 56 ± 31 ms. Only in patients with diabetes and patients with 

positive programmed ventricular stimulation had significant difference in QTD between sinus 

rhythm and right ventricular pacing. Significant correlation of QTD and left ventricular 

ejection fraction was found in sinus rhythm. No significant correlation between QTD and TS 

2-5 was detected. 

Conclusions: According to these results QTD indirectly reflect the complete process of 

ventricular repolarization; genesis of increased QT disperzion is multifactorial including 

extracardial and technical ones.  

Heart rate turbulence after ventricular train drives is present and it is dependent on retrograde 

conduction and LV dysfunction. QTD assessed during PES has no aditional significance in 

comparison to assessment during sinus rhythm. There is no significant correlation between 

QTD and TS 2-5 in patients undergone programmed ventricular stimulation. 
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1 Úvod 
Elektrokardiogram (EKG) je záznam změn elektrického napětí na tělesném povrchu, které je 

generováno elektrickým polem srdečním
1
. Srdce jako zdroj elektrického pole si lze 

zjednodušeně představit jako konglomerát elementárních dipólů uloţených v objemovém 

vodiči. Objemovým vodičem v reálném světě je lidské tělo. Existují faktory mající vliv na 

deformaci elektrického pole v reálném světě nazvané přenosové faktory (transmission 

factors). Faktory přenosu zahrnují čtyři kategorie: celulární, kardiální, extrakardiální a 

biofyzikální
2
. Povrchové EKG neregistruje elektrickou aktivitu srdečního svalu přímo.  

V minulosti bylo navrţeno mnoho parametrů k hodnocení fenoménů přítomných na EKG 

záznamu. Některé z nich jsou běţnou a nedílnou součástí jeho klinického hodnocení, jiné jsou 

sledovány pouze za účelem teoretického bádání. U některých parametrů se zkoumala či stále 

zkoumá jejich schopnost predikce na rozvoj různých stavů včetně rizika náhlé smrti nebo 

poruch rytmu. QT disperze (QTD) a turbulence srdeční frekvence (HRT) představují dvě 

skupiny parametrů, u kterých byl v minulosti zvaţován jejich patofyziologický význam. 

1.1 QT disperze 

1.1.1 Definice QTD 

QTD rovna rozdílu mezi délkou trvání maximálního a minimálního QT intervalu (QTi) 

naměřeného v definovaném svodovém systému
3
. Existuje několik konceptů a důkazů pro 

jednotlivé teorie o vzniku a faktorech ovlivňujících velikost QTD. 

1.1.2 QTD jako marker rozvoje maligních tachykardií a prostorové 
repolarizační heterogenity myokardu 

Princip vztahu repolarizační heterogenity myokardu a QTD byl zaloţen na představě, ţe 

kaţdý EKG svod monitoruje elektrickou aktivitu v odlišné oblasti myokardu a obsahuje 

regionální informace. Přítomnost heterogenity repolarizace myokardu je pak původcem různé 

délky trvání QTi v různých svodech. Tato teorie byla podporována experimentálními pracemi 

srovnávající intrakardiálně měřenou délku akčního potenciálu a velikost QTD
4,5

.  

Nárůst velikosti QTD byl popsán u nemocných s chronickými i akutními formami 

ICHS
6-12

. Popsány byly zvýšené hodnoty QTD u nemocných s arytmologickými 

komplikacemi pacientů po prodělaném infarktu myokardu při retrospektivním sledování
13,14

, 

ale prospektivní studie tato očekávání nepotvrdila
15

. QTD byla sledována u pacientů i 

s chronickým srdečním selháním
16-17

. Statisticky významný rozdíl hodnot QTD byl patrný u 

nemocných, kteří zemřeli náhlou srdeční smrtí oproti skupině nemocných, kteří po celou dobu 

sledování přeţívali
18

. Existují data, která prokázala u syndromů dlouhého QT intervalu vyšší 
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predikci QTD pro rozvoj komorových tachykardií oproti měření samotného QTi, a to jak u 

vrozených tak u získaných forem
19-22

. Sledován byl i vliv kardiotoxické medikace na velikost 

QTD, včetně vlivu tricyklických antidepresiv, např. dosulepinu
23-26

. 

1.1.2.1 QTD a komorová stimulace 

Statisticky významné prodlouţení QTD u populace nemocných bez strukturálního 

onemocnění srdce bylo popsáno po komorové extrasystole při komorové stimulaci 

v porovnání s QTD při sinusovém rytmu
3
. Za patofyziologický podklad změny velikosti QTD 

byla povaţována změna postupu depolarizace a repolarizace myokardu ústící v prohloubení 

repolarizační heterogenity, potvrzeno i při experimentech s vyuţitím zvířecího modelu
27

. 

Přetrvává nejednoznačnost publikovaných sdělení o vztahu programované stimulace komor a 

QTD. Některé práce prokázaly vztah mezi inducibilitou komorových arytmií a velikostí 

QTD
28-30

, jiné nikoliv
31,32

.
 

1.1.3 Vztah QTD a distribuce QTi na povrchu hrudníku 

Jako jeden z parametrů ovlivňující naměřenou velikost QTD byla identifikována prostorová 

distribuce různě dlouhých QTi na povrchu hrudníku zvláště ve vztahu k svodovému systému 

pouţitému při monitorování. Byly prokázány rozdíly v distribuci extrémních hodnot QTi u 

zdravých jedinců, u jedinců s akutním infarktem myokardu přední a spodní stěny
33

.  

1.1.4 QTD a vztah k vektorkardiografické smyčce vlny T 

Jiným konceptem vysvětlujícím existenci QTD je koncept vlivu rozdílných projekcí 

třírozměrné vektorkardiografické smyčky vlny T v prostoru na velikost QTD
34

. Tento koncept 

vychází z teorie, ţe rozdíly v naměřené délce QTi neznamenají absenci elektrického 

potenciálu, ale pouze přítomnost nulového potenciálového rozdílu mezi měřící a referenční 

elektrodou unipolárních systémů či elektrodami bipolárního systému na konci repolarizace 

v některých svodech
35

. Bylo prokázáno významné prodlouţení QTD u pacientů s niţšími 

hodnotami prostorové amplitudy smyčky vlny T (Ta) a vyššími hodnotami prostorového úhlu 

T smyčky (Tw)
 36

.  

1.1.5 QTD, měření QTi a reprodukovatelnost jejich stanovení 

Problémem je reprodukovatelnost a variabilita stanovení velikosti QTD, které omezují její 

význam. Kritickým momentem se zdá být správné určení konce vlny T, které můţe být 

komplikováno zejména nízkou amplitudou vlny T
37-39

 či přítomností vlny U
40-42

. 

 Významné jsou i technické parametry: rychlost posunu papíru, mnoţství pouţitých 

svodů 
20,43

. Několik studií ukázalo velkou inter- a intraindividuální variabilitu stanovení QTD. 
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Relativní chyby stanovení velikosti QTD dosahovaly při jejich stanovení aţ hodnot 25 – 40%, 

coţ kontrastuje s nízkou relativní chybou při měření QTi, která byla pouze 6%
42,44

.
 
 

1.2 Turbulence srdeční frekvence     

Turbulence srdeční frekvence (HRT) je fenomén změny srdeční frekvence (délky RR 

intervalů) následující po předčasných srdečních stazích. Změna tepové frekvence se skládá 

z fáze časné akcelerace a pozdní decelerace. Původně byl tento fenomén popsán a 

kvantifikován po předčasných komorových stazích (VPB)
45

. Dynamika změn v délce RR 

intervalů (RRi) po VPB paralelně koresponduje se změnami systolického krevního tlaku se 

zpoţděním a dynamikou odpovídající baroreflexní fyziologii
46

. VPB jako hemodynamicky 

méně účinná kontrakce komor se projeví náhlým poklesem srdečního výdeje s následnou 

baroreflexní dočasnou ztrátou vagového tonu projevující se akcelerací sinusového rytmu
47

. 

Fázi pozdní decelerace srdeční frekvence po předčasných komorových stazích provází 

postupný vzestup systolického krevního tlaku, baroreflexní odpověď na sympatikem 

mediované „přestřelení“ krevního tlaku
48

. HRT závisí na délce vazebného intervalu 

spouštějící extrasystoly. Čím kratší je vazebný interval tím dochází k  hemodynamicky méně 

účinné komorové kontrakci a tím větší je baroreflexní odpověď
49

.  Odlišná dynamika změn 

RRi je patrná po supraventrikulárních extrasystolách, kdy je patrná okamţitá decelerace 

srdeční frekvence s rychlým návratem srdeční frekvence na původní úroveň následovaná 

druhotnou opoţděnou decelerací srdeční frekvence
50-52

. Přímý elektrofyziologický 

mechanismus ovlivnění funkce sinoatriálního uzlu supraventrikulárním stahem, který převýší 

ostatní autonomní komponenty fáze časné akcelerace, je jedním z nabízených fyziologických 

vysvětlení odlišného chování změny srdeční frekvence po předčasných supraventrikulárních 

stazích
53

. 

Retrospektivní analýza záznamů 24 hodinového monitorování EKG dle Holtera u 

pacientů po infarktu myokardu ze studií Multicentre Post-Infarction Program (MPIP)
54

 a 

European Myocardial Infarction Amiodarone Trial (EMIAT)
55

 prokázala signifikantní 

zvýšení mortality u skupiny nemocných bez přítomného fenoménu HRT
45

. Výsledky 

potvrdila i retrospektivní analýza dat pacientů v časné fázi po infarktu myokardu sledovaných 

ve studii The Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction (ATRAMI)
56-57

. 

Parametr TS u předčasných síňových stahů u pacientů ze studie EMIAT s ejekční frakcí levé 

komory (EF LK) < 40% byl rovněţ identifikován jako nezávislý prediktor celkové 

mortality
58

.
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2 Cíle práce a hypotézy  

 

A. Porovnání změny velikosti QTD u skupin jedinců s předpokládaným různým 

mechanizmem zvýšení QTD – pacientů s předpokládanou změnou konfigurace 

elektrického pole srdečního oproti povrchu hrudníku a u nemocných s kardiotoxickou 

medikací. Srovnání velikosti stanovené QTD ve standardním svodovém systému a u 

mnohasvodového systému.  

 

Hypotéza:  

1. Mechanizmy podílející se na velikosti QTD jsou dány rozdílným trváním 

elektrické aktivity myokardiálních buněk v různých oblastech myokardu.  

 

B. Stanovení vlastností a vzájemné porovnání parametrů HRT a elektrokardiografických 

parametrů – šíře QRS komplexu, délky QT intervalů, velikosti QT disperze hodnocené 

při programované stimulaci komor v závislosti na systolické funkci myokardu, 

pozitivitě programované stimulace komor a u podskupin nemocných definovaných dle 

přítomnosti doprovázejících onemocnění.  

 

Hypotézy: 

2. HRT je přítomna a je stanovitelná po komorových trainech při programované 

stimulaci komor. 

3. Existuje vztah mezi parametry HRT a systolickou funkcí levé komory srdeční.  

4. Existují rozdíly v elektrokardiografických parametrech – šíři QRS komplexu, 

délce QT intervalu, velikosti QT disperze mezi sinusovým rytmem a stimulací 

z různých míst pravé komory. 

5. Existuje vztah mezi elektrokardiografickými parametry – šíří QRS komplexů, 

délkách QT intervalů, velikostmi QT disperze v sinusovém rytmu, při komorové 

stimulaci a parametry charakterizující turbulenci srdeční frekvence při 

programované stimulaci komor.     
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3 Pacienti a metody 

3.1 Stanovení QTD a parametrů vektorkardiografické smyčky 
vlny T u těhotných žen 

Elektrokardiografická data k analýze QTD a jejího vztahu k vektorkardiografické smyčce 

vlny T byla získána od 37 zdravých ţen (19 – 36 let) ve 36. – 40. týdnu fyziologicky 

probíhající gravidity a následně 2. - 6. den po spontánním fyziologickém nekomplikovaném 

porodu. Stejná měření byla provedena i u kontrolní skupiny 18 zdravých netěhotných 

dobrovolnic ve (20 – 36 let).  

K záznamu bylo pouţito 80 hrudních elektrod určených pro body surface potential 

mapping – povrchové mapování elektrického pole (BSPM) rozprostřených cirkulárně po 

povrchu hrudníku a 4 končetinových elektrod.  

Elektrokardiografické a vektorkardiografické záznamy byly pořízeny na záznamovém 

zařízení Cardiac 112.2
59

. Měření probíhalo manuálním odečtením časového intervalu mezi 

zastavenými kurzory na počátku kmitu Q a konci vlny T na obrazovce separátně v kaţdém 

z 80 BSPM svodů. Rychlost a amplituda záznamů zobrazených na obrazovce odpovídala 

posunu papíru 50 mm/s a zvětšení 1 mV/cm. Kaţdý QTi byl dále korigován podle tepové 

frekvence pouţitím Bazettova vzorce
70

 na tzv. korigovaný QT interval (QTc).  QTD byla 

vypočítávána dle své definice. QTc disperze (QTCD) pak byla definována jako rozdíl v délce 

trvání maximálního a minimálního naměřeného QTc u konkrétního pacienta ve svodovém 

systému. 

Vektorkardiografické záznamy byly získány z Frankových ortogonálních svodů x, y, 

z. Parametry vektorkardiografické smyčky vlny T byly měřeny v třech časových okamţicích: 

v 1/4, 1/2 a 3/4 celkové doby trvání průběhu vektorkardiografické smyčky vlny T ve třech na 

sebe kolmých rovinách (frontální, transverzální a levé sagitální). Z naměřených dat byly 

následně vypočítány parametry: prostorová amplituda – spacial T-loop amplitude (Ta) a 

prostorový úhel - T-loop width (Tw) vektorkardiografické smyčky vlny T. Parametr Ta byl 

definován jako naměřená velikost potenciálu v daném časovém okamţiku, měřený v µV. 

Parametr Tw byl definován jako prostorový úhel mezi vektory T vlny v časových momentech 

1/4 a 3/4 průběhu celé smyčky vlny T.  

Dále byla provedena analýza frekvence lokalizace maximálních a minimálních QT 

intervalů v jednotlivých kvadrantech povrchu hrudníku – pravý přední, levý přední, levý 

zadní a pravý zadní kvadrant. Statistická analýza byla provedena metodou ANOVA pro 

opakovaná měření. Hodnota p < 0.05 byla povaţována za statisticky významnou.  
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3.2 Stanovení QTD u nemocných léčených dosulepinem 

Elektrokardiografická data byla získána od 27 nemocných (20 ţen, průměrný věk 44 ± 13 let) 

léčených tricyklickým antidepresivem dosulepinem v udrţovací dávce 25 – 125 mg denně pro 

diagnózu rekurentní depresivní poruchy, jinak zdravých, kteří v době vyšetření byli ve fázi 

remise. Kontrolní skupina čítala 37 zdravých dobrovolníků (27 ţen, průměrného věku 39 ± 11 

let). 

Vlastní proces měření a analýzy QTi a QTD byl proveden steným způsobem jako u 

populace těhotných pacientek pouţitím systému Cardiac 112.2, viz kapitola 3.1. Byla 

hodnocena velikost QTi/QTc a QTD/QTDC v 80 hrudních svodech určených pro BSPM a 12 

standardních EKG svodech separátně. Dále byla hodnocena amplituda vlny T ve všech 

svodech. Plasmatické hladiny dosulepinu byly stanovovány chromatograficky (metoda HPLC 

– vysokotlaká kapalinová chromatografie)
60

. 
 

Ke stanovení významnosti korelací mezi elektrokardiografickými, 

vektorkardiografickými daty a plasmatickými hladinami dosulepinu byl pouţit Spearmanův 

koeficient.  

Reproducibilita stanovení QTD byla ověřována zhodnocením interindividuální a 

intraindividuální variability měření u skupin pacientek v poslední fázi těhotenství a po 

porodu, u skupiny nemocných léčených dosulepinem a u kontrolních skupin.    

3.3 HRT při programované stimulaci komor, vztah k intervalu 

QRS, QTi/QTc a QTD/QTCD při sinusovém rytmu a při 
stimulaci z různých míst pravé komory 

3.3.1 Programovaná stimulace komor a HRT  

Byla provedena retrospektivní analýza záznamů programovaných stimulací komor u 82 

konsekutivních pacientů (25 ţen; 64 ± 12 let) referovaných k elektrofyziologickému vyšetření 

v rámci diferenciální diagnostiky širokokomplexových tachykardií či synkopy.  

Všechny záznamy byly pořízeny na systému určeném pro elektrofyziologické 

laboratoře Prucka Cardiolab 7000 (GE Healthcare). Vyšetření probíhala standardním 

protokolem pro programovanou stimulaci komor se stimulací ze dvou míst – hrotu pravé 

komory (RVa) a výtokového traktu pravé komory (RVOT) se základním trainem 8 stimulů 

s délkou cyklu (CL) 600 a 400 ms s 1 – 3 extrastimuly. 

Přítomnost či absence ventrikuloatriálního retrográdního vedení (VA vedení) byla 

ověřena analýzou síňových signálů získaných při komorové stimulaci. Přítomnost VA vedení 

byla definována jako na komorách závislá aktivita síní s pravidelným převodem impulzu mezi 
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komorami a síněmi v poměru 1:1 a stabilním převodním časem při komorové stimulaci s CL 

600 ms. 

Programovaná stimulace komor byla hodnocena jako pozitivní při vyvolání setrvalé 

monomorfní komorové tachykardie při jakékoli agresivitě protokolu či při vyvolání setrvalé 

polymorfní komorové tachykardie v případě niţší agresivity protokolu, pouze do stupně dvou 

extrastimulů. Setrvalý běh tachykardie byl běh arytmie trvající ≥ 30 sekund nebo běh vedoucí 

k hemodynamickým změnám s nutností okamţitého terapeutického zásahu.  

QRS komplexy v exportovaných sekvencích přicházející po komorových trainech byly 

následně automaticky detekovány za pomoci prahové a derivativní metody, pečlivě vizuálně 

kontrolovány a manuálně editovány. Všechny série sinusových RR intervalů (RRi) po 

stimulačních trainech bez přítomnosti ektopických stahů a artefaktů byly průměrovány 

odděleně po stimulačních trainech s CL 400 ms a 600 ms separátně u kaţdého pacienta.  

K analýze HRT byly pouţity parametry turbulence slope (TS 2-5), který byl definován 

jako maximální pozitivní směrnice regresní přímky proloţené 2-5 konsekutivními RRi 

v průběhu prvních pěti stahů po ukončení stimulačního trainu. Rozdílné profily RRi byly 

zkonstruovány ke zhodnocení rozdílu dynamiky jejich změn separátně po stimulačních 

trainech s CL 400 a 600 ms mezi subpopulacemi nemocných dle přítomnosti VA vedení. 

Párový i nepárový dvouvýběrový t-test  byl vyuţit k zhodnocení rozdílů velikostí parametrů 

TS 2-5 mezi nemocnými s porušenou či neporušenou systolickou funkcí levé komory. 

Významná systolická dysfunkce levé komory byla definována jako EF LK ≤ 40%.  

 

3.3.2 Analýza šíře QRS, QTi/QTc, QTD/QTCD a echokardiografických 

parametrů při sinusovém rytmu a při stimulaci z různých míst 

pravé komory 

Na záznamech programovaných stimulací komor byla dále provedena analýza 

elektrokardiografických parametrů: šíře QRS komplexů, velikost maximálního, průměrného a 

minimálního QTi a QTc, QTD a QTCD v sinusovém rytmu a za stimulace z pravé komory.  

Vlastní měření probíhala manuálním zastavením kaliperu na začátku kmitu Q a buď na 

konci kmitu S (při stanovení velikosti šíře QRS komplexu) nebo na konci vlny T (při 

stanovení délky QTi) reprezentativního stahu separátně v kaţdém svodu, a to odděleně při 

sinusovém rytmu v úvodu elektrofyziologické studie, při stimulaci z hrotu pravé komory či 

při stimulaci z výtokového traktu pravé komory, při trainu s CL 600 ms. Stimulační trainy 

s CL 400 ms do analýzy nebyly zahrnuty pro nemoţnost stanovení konce QTi vzhledem 
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k frekvenci stimulace. Obdobně jako v kapitole 3.1.1, byla provedena korekce QTi dle tepové 

frekvence (QTc) pouţitím Bazettova vzorce. Obdobně jako v kapitole 3.1.1 byly stanoveny 

QTD a QTCD. 

Naměřené EKG parametry: šíře QRS komplexu, hodnoty průměrného, maximálního a 

minimálního QTi/QTc a velikost QTD/QTCD byly vzájemně porovnávány při sinusovém 

rytmu, při stimulaci z oblasti RVa a při stimulaci z RVOT (párový i nepárový t-test). Tyto 

elektrokardiografické parametry byly poté porovnávány uţitím Pearsonova korelačního 

koeficientu s parametry echokardiografickými: LKs, LKd a EF LK.  

Uţitím párového i nepárového t-testu byly elektrokardiografické parametry získané 

v sinusovém rytmu nebo při stimulaci z RVa a RVOT vzájemně porovnávány mezi 

subpopulacemi nemocných s pozitivní a negativní programovanou stimulací komor a dle 

přítomnosti či absence komorbidit, zejména diabetu mellitu, arteriální hypertenze, ICHS. 

Pozitivita programované stimulace komor byla hodnocena obdobně jako v kapitole 3.4.1.  

Zjištěné elektrokardiografické parametry šíře QRS, hodnoty průměrného, 

maximálního, minimálního QTi/QTc a velikost QTD/QTCD při sinusovém rytmu nebo při 

stimulaci z oblasti RVa a při stimulaci z RVOT byly porovnávány s parametry turbulence 

srdeční frekvence TS 2-5 pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Hodnota p < 0.05 byla 

povaţována za významnou.  

 

4 Výsledky 

4.1 QTD u těhotných žen a vztah k vektorkardiografické smyčce 
vlny T 

Průměrné hodnoty QTD (průměr ± SD) u pacientek v 36. – 40. týdnu těhotenství byly 

statisticky významně zvýšeny oproti kontrolní skupině netěhotných ţen (73 ± 18 ms vs. 34 ± 

12 ms; p<0.001). Obdobné výsledky byly zjištěny při porovnání korigovaných hodnot dle 

tepové frekvence QTCD (79 ± 21 ms vs. 36 ± 13; p<0.001). Nebyl zaznamenán rozdíl ve 

velikosti QTD ani QTCD mezi pacientkami 2. – 6. dnu po nekomplikovaném fyziologickém 

porodu oproti měření v posledních dvou týdnech gravidity.  

Pacientky v pozdní fázi těhotenství zároveň měly statisticky významně (p < 0.001) 

sníţený parametr Ta (532.1 ± 98.4 µV) a zvýšený parametr Tw (21.2 ± 11.5 deg) oproti 

kontrolní skupině (792.9 ± 104.3 µV a 7.17 ± 3 deg). Oba parametry nebyly statisticky 

významně změněny v 2. - 6. dni po porodu oproti skupině těhotných ţen.  
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Tabulka 4.1.1: Frekvence výskytu extrémních hodnot QTi v jednotlivých kvadrantech 

hrudníku ve skupině těhotných pacientek měřené v 36. – 40. týdnu gravidity a v kontrolní 

skupině netěhotných ţen. 

Maximální QTi 

 Pravý přední 

kvadrant 

Levý přední 

kvadrant 

Levý zadní 

kvadrant 

Pravý zadní 

kvadrant 

Skupina těhotných 0% 51.9% 19.2% 28.9% 

Kontrolní skupina 22.7% 50.0% 9.1% 18.2% 

Minimální QTi 

 Pravý přední 

kvadrant 

Levý přední 

kvadrant 

Levý zadní 

kvadrant 

Pravý zadní 

kvadrant 

Skupina těhotných 40.0% 13.0% 34.0% 12.8% 

Kontrolní skupina 19.0% 28.6% 19.0% 33.4% 

 

Byla zaznamenána korelace parametru Tw s hodnotami QTD u pacientek před 

porodem, v časné fázi po porodu a i u zdravé kontrolní populace (R= 0.752, R= 0.767 a 

R=0.827, p< 0.001). Tato závislost nebyla prokázána u parametru Ta.  

Frekvence výskytu extrémních hodnot QTi v jednotlivých kvadrantech hrudníku ve 

skupině těhotných pacientek měřené v 36. – 40. týdnu gravidity a v kontrolní skupině 

netěhotných ţen je uvedena v tabulce 4.1.1. Významný rozdíl mezi těhotnými pacientkami a 

kontrolní skupinou byl zaznamenán u lokalizace minimálních hodnot QTi (χ
2
=1.324; p<0.05).  

4.2 QTD u nemocných léčených dosulepinem 

Průměrné hodnoty QTD získané analýzou hodnot délek QTi z 80svodového unipolárního 

systému u nemocných léčených dosulepinem byly 70 ± 21 ms a u kontrolní skupiny činily 33 

± 14 ms. Hodnoty QTD stanovené ze standardního 12svodového systému u nemocných 

léčených dosulepinem byly 46 ± 18 ms a u kontrolní populace byly 28 ± 10 ms. Průměrné 

plasmatické hladiny dosulepinu u pacientů s preventivními dávkami byly 45.8 ± 18.2 ηg/ml.  

Byla zaznamenána statisticky významná korelace mezi plazmatickými hladinami 

dosulepinu a hodnotami QTD vypočtenými z 80svodového unipolárního hrudního systému 

(R=0,787; p < 0.0001). Obdobná korelace ale nebyla zaznamenána u stanovení QTD ze 

standardního 12svodového EKG systému. 

Nebyla zachycena statisticky významná korelace (p=0.08) mezi velikostí QTi získané 

analýzou 80unipolárních hrudních svodů a amplitudou vlny T v celém svodovém systému. 

Statisticky významné korelace (p=0.03) mezi amplitudou vlny T a velikostí QTi byly 

zaznamenány ve svodech s vysokými amplitudami T vlny (v oblasti levého prekordia), 

nevýznamné byly u svodů s nízkou amplitudou vlny T. Ve svodech s nejvyšší amplitudou 

vlny T, tj. v levostranných prekordiálních svodech, nebyl zjištěn významný rozdíl ve velikosti 
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amplitudy vlny T mezi nemocnými léčenými dosulepinem a kontrolní populací: 525.7 ± 163.1 

vs. 512.9 ± 201.4 µV. 

Frekvence výskytu maximálních a minimálních hodnot velikosti QTi v jednotlivých 

kvadrantech na povrchu hrudníku se významně nelišily mezi kontrolní a dosulepinovou 

skupinou (tabulka 4.2.1). Maximální QTi se vyskytoval v oblasti 6 standardních unipolárních 

EKG svodů umístěných v oblasti levého prekordia v 42%, v ostatních svodech v 58%. 

Minimální QTi se v oblasti 6 standardních unipolárních prekordiálních EKG svodů 

vyskytoval v 30%, v ostatních svodech v 70%. (Obrázek 4.2.1). 

 

Tabulka 4.2.1: Frekvence výskytu extrémních hodnot QTi v jednotlivých kvadrantech 

hrudníku ve skupině nemocných léčených dosulepinem a u kontrolní skupiny. 

Maximální QTi 

 Pravý přední 

kvadrant 

Levý přední 

kvadrant 

Levý zadní 

kvadrant 

Pravý zadní 

kvadrant 

Dosulepinová skupina 20.5% 46.2% 20.5% 12.8% 

Kontrolní skupina 22.7% 50.0% 9.1% 18.2% 

Minimální QTi 

 Pravý přední 

kvadrant 

Levý přední 

kvadrant 

Levý zadní 

kvadrant 

Pravý zadní 

kvadrant 

Dosulepinová skupina 19.0% 43.0% 19.0% 19.0% 

Kontrolní skupina 19.0% 28.6% 19.0% 33.4% 

 

Obrázek 4.2.1: Zastoupení výskytu maximálního a minimálního QTi ve svodech z levého 

prekordia a v ostatních svodech. 

Minimální QT interval

 
Intraindividuální variabilita stanovené QTD u těhotných pacientek byla 8 ± 3 ms. 

Interindividuální variabilita ve stanovení velikosti QTD téţe studie byla 9 ± 5 ms.  

Ve studii s nemocnými léčenými dosulepinem intraindividulální variabilita stanovení 

QTD v 80svodovém unipolárním hrudním systému činila 7 ± 4 ms. Interindividuální 

variabilita stanovení QTD v téţe studii ve stejném svodovém systému byla 8 ± 5 ms. 

Levé prekordiální svody 
Ostatní svody 

Maximální QT interval 
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4.3 HRT při programované stimulaci komor, vztah k intervalu 
QRS, QTi/QTc a QTD/QTCD při sinusovém rytmu a při 
stimulaci z různých míst pravé komory 

4.3.1 Programovaná stimulace komor a HRT  

Z celé populace 82 pacientů bylo 8 nemocných vyřazeno pro absenci vhodných sekvencí 

konsekutivních RRi k analýze TS. Analýza byla provedena u zbylých 74 pacientů (23 ţen). 

V celém souboru nemocných průměrná hodnota EF LK činila 47 ± 15%.  

Retrográdní vedení bylo přítomno u 20.3% všech nemocných, 56.7% všech 

vyšetřených nemělo přítomno VA vedení. U zbývající části 23% pacientů z celé populace VA 

vedení nebylo analyzovatelné. 

 Dynamika RRi měla bifázický charakter u nemocných se zachovalým retrográdním 

VA vedením či monofázický charakter u nemocných bez přítomného retrográdního vedení.  

Odpověď sinusového uzlu a i následně zaznamenaná dynamika změn RRi byla u pacientů se 

zachovalým VA vedením méně intenzivní u trainů s CL 400 ms ve srovnání s trainy s CL 600 

ms. U nemocných s nepřítomným VA vedením byla dynamika změn RRi intenzivnější u 

trainů s CL 400 ms neţ u trainů s CL 600 ms (Obrázek 4.4.1). 

 

Obrázek 4.4.1: Srovnání parametru TS 2-5 u trainů s CL 400 ms a 600 ms v závislosti na 

přítomné či nepřítomné systolické dysfunkci levé komory. 
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Parametry TS 2-5 po 400ms stimulačních trainech byly významně sníţené u 

nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory (EF LK < 40%) ve srovnání s nemocnými 

se zachovalou systolickou funkcí levé komory (p<0.05). Parametr TS 4 se jevil jako optimální 
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diskriminátor mezi oběma skupinami (6.8 ± 8.6 vs. 19.6 ± 26.0 ms/RRi, p=0.018). Tato 

statisticky významná redukce parametrů TS 2-5 nebyla pozorována po trainech s CL 600 ms.  

Rozdíly v dynamice změn RRi  po stimulačních trainech s CL jak 400 tak 600 ms byly 

zaznamenány mezi pacienty s a bez diagnózy diabetu mellitu. Nejlepším diskriminátorem byl 

parametr TS 3 po stimulačním trainu 400 ms (8.8 ± 9.2 vs. 27.0 ± 31.6, p=0.01). Dále byly 

zaznamenány rozdíly v dynamice změn RRi po trainu s CL 400 ms mezi nemocnými s a bez 

arteriální hypertenze, největšího rozdílu bylo dosaţeno pro parametr TS 3 (14.3 ± 16.8 vs. 

32.1 ± 38.4, p=0.015). Tento fenomén nebyl statisticky významný v případě změn RRi po 

stimulačním trainu s CL 600 ms. Nebyl zaznamenán vztah mezi pozitivitou programované 

stimulace komor a hodnotami parametrů TS 2-5 pro obě CL stimulačních trainů. 

 

4.3.2 Analýza šíře QRS, QTi/QTc, QTD/QTCD a echokardiografických 
parametrů při sinusovém rytmu a při stimulaci z různých míst 
pravé komory 

Analýza velikosti intervalů QRS, QTi/QTc a QTD/QTCD byla provedena celkem u 74 

nemocných s dostupnými záznamy elektrofyziologického vyšetření, kteří byli zároveň 

zahrnuti do analýzy HRT. Měření QTi při stimulaci z RVOT bylo provedeno pouze u 58 

pacientů, u části nemocných nebyla stimulace z RVOT dostupná vzhledem k dosaţení cíle 

vyšetření při předcházející stimulaci z RVa. Základní naměřené hodnoty v sinusovém rytmu, 

při stimulaci z oblasti RVa a při stimulaci z oblasti RVOT jsou uvedeny v tabulce 4.4.1. 

Nebyly zjištěny významné rozdíly ve velikosti průměrné QTD a QTCD při porovnání hodnot 

získaných měřením v sinusovém rytmu a při stimulaci z RVa a RVOT. Při porovnání 

parametrů mezi dvěma místy stimulace bylo zjištěno, ţe délky QRS komplexů a velikosti QTi 

měřené při stimulaci z RVOT dosahovaly v průměru niţších hodnot neţ při stimulaci z RVa, 

statisticky hraničně významný rozdíl byl patrný při porovnání maximálních zjištěných 

velikostí QTi (485 ± 43 vs. 470 ± 41; p=0.047).  

 

Tabulka 4.4.1: Hodnoty QRS, QT a QTc intervalů, QT a QTCD při sinusovém rytmu a při 

stimulaci z jednotlivých míst pravé komory. P – srovnání stimulace z RVa a RVOT.  

Místo stimulace Sinusový rytmus Stimulace: RVa Stimulace: RVOT p 

Hodnocení pacienti 74 73 58  

Šíře QRS (ms) 111 ± 29 189 ± 27 180 ± 26 0.06 

Průměrné QTc (ms) 441± 55 597 ± 50 578 ± 51 0.06 

Maximální QTc (ms) 471 ± 63 630 ± 56 610 ± 52 0.047 

Minimální QTc (ms) 411 ± 51 563 ± 48 549 ± 53 0.09 

QTD (ms) 56 ± 31 51 ± 22 47 ± 22 NS 

QTCD (ms) 59 ± 34 66 ± 28 61 ± 28 NS 
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Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů při porovnávání velikostí QRS, 

QTi/QTc, QTD/QTCD a EF LK jsou uvedeny v tabulce 4.4.2. Nejsilněji koreloval parametr 

šíře QRS komplexu s LKd a EF LK (R = 0.75; p<0.0001). Při porovnání velikosti 

QTD/QTCD s hodnotami velikosti LKs, LKd a EF LK byly získány významnější hodnoty 

Pearsonova korelačního koeficientu pouze pro měření pouze v sinusovém rytmu, nejsilněji při 

porovnání parametru QTCD s parametrem LKs (R = 0.51, p<0.05).  

 

Tabulka 4.4.2: Korelace mezi EF LK a hodnotami QRS, QTc a hodnotami parametru 

QTD/QTCD při sinusovém rytmu, stimulaci z RVa a z RVOT. 
*
 p<0.05,

 **
 p<0.001. 

 Sinusový rytmus Stimulace z RVa Stimulace z RVOT 

QRS -0.51
*
 -0.75

**
 -0.66

**
 

Prům. QTc -0.60
**

 -0.62
**

 -0.52
*
 

Max QTc -0.68
**

 -0.64
**

 -0.51
*
 

Min QTc -0.49
*
 -0.55

*
 -0.49

*
 

QTD -0.43
*
 -0.20 -0.04 

QTCD -0.49
*
 -0.20 -0.04 

 

U nemocných s diabetem mellitem a inducibilní komorovou tachykardií byl přítomen 

významný rozdíl mezi QTCD stanovenou za sinusového rytmu a QTCD stanovenou za 

stimulace z hrotu pravé komory (56 ± 27 vs. 75 ± 32 ms a 57 ± 26 vs. 74 ± 27 ms; p<0.05). 

 Byly zjištěny významné rozdíly mezi průměrnými hodnotami velikostí QRS komplexů 

a velikostí měřených QTi/QTc mezi nemocnými s pozitivní a negativní programovanou 

stimulací komor pro měření při stimulaci z RVa. Jako nejsilnější diskriminátor se jevila 

velikost maximálního QTc (655 ± 60 vs. 613 ± 50, p=0.001) Bylo dosaţeno pouze hraničních 

rozdílů mezi průměrnými hodnotami QTD a QTCD mezi inducibilní a neinducibilní skupinou 

(74 ± 27 vs. 61 ± 28, p=0.06).  

4.3.3 Srovnání parametrů HRT a elektrokardiografických parametrů 
QTi/QTc, QTD/QTCD  

Slabé vazby byly zjištěny mezi elektrokardiografickými parametry a parametry HRT. 

Nejsilnější vazbu se podařilo prokázat mezi parametrem TS 4 po stimulačním trainu s CL 400 

ms a maximální velikostí QTc měřené při sinusovém rytmu (R=-0.38, p<0.05). Nebyly 

zjištěny ţádné významné vztahy při porovnávání parametrů TS 2-5 a elektrokardiografických 

parametrů při stimulaci z oblastí pravé komory. Velice slabých hodnot Pearsonova 

korelačního koeficientu bylo dosaţeno při porovnávání echokardiografických parametrů 

s parametry TS 2-5. Nejvyšší hodnotu Pearsonova korelačního koeficientu vykazovalo 

srovnání parametru TS 4 po stimulačním trainu s CL 400 ms a parametr LKs (R=-0,37,p< 

0.05).  
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5 Diskuze 

5.1 QTD u těhotných pacientek a u nemocných léčených 
dosulepinem 

U obou výše prezentovaných studií (studie s těhotnými pacientkami a s nemocnými léčenými 

dosulepinem) byly zaznamenány změny velikosti QTD a QTCD oproti zdravé kontrolní 

populaci při stanovení QTi z 80svodového unipolárního systému. Zvýšení QTD u obou 

odlišných vyšetřovaných skupin pacientů má pravděpodobně více příčin. Ačkoli regionální 

změny v délce trvání akčního potenciálu a změny ve vodivosti tkání dané nárůstem 

heterogenity myokardu jsou brány jako základní faktory ovlivňující průběh repolarizace a 

v konečném důsledku i velikost QTD, další faktory vycházející buď ze srdeční tkáně jako 

takové, z tkání leţících mezi komorovým myokardem a měřícími elektrodami na povrchu 

hrudníku a vlivy technické mohou hrát podstatnou roli v alteraci velikosti QTD.  

Ve studii s těhotnými pacientkami je testován vliv fyziologických změn 

geometrického uspořádání hrudníku a nitrohrudních orgánů jako moţné determinanty 

ovlivňující velikost stanovení QTD zejména ve vztahu k vektorkardiografické smyčce vlny T. 

Modelem fyziologických změn vzájemného prostorového uspořádání hrudníku a 

nitrohrudních orgánů je zvolena situace přirozeně fyziologicky probíhající gravidity. Změna 

v ose vektorkardiografické smyčky vlny T u těhotných v poslední fázi gravidity počítané ve 

frontální rovině naznačuje horizontálnější polohu srdce u ţen v 36. – 40. týdnu gravidity. 

Hodnoty QTD a QTCD v 36. – 40. týdnu těhotenství jsou zvýšeny oproti kontrolní skupině. V 

2. – 6. dni po fyziologickém nekomplikovaném porodu je patrné zkrácení QTc ale není 

provázeno poklesem QTD a QTCD.  

U pacientek v 36. – 40. týdnu gravidity je parametr Ta oproti zdravým kontrolám u 

těhotných pacientek sníţen, vektorkardiografické smyčky T vlny mají tedy u těhotných ţen 

průměrně niţší amplitudu. Parametr Tw  je u těhotných ţen naopak zvýšen, 

vektorkardiografické smyčky vlny T jsou tedy v průměru „širší“ neţ u netěhotných 

dobrovolnic. Nalezená pozitivní korelace mezi QTD a parametrem Tw je v souladu s původní 

hypotézou vyslovenou Korsem
36 

o vztahu vektorkardiografické smyčky vlny T 

charakterizované parametry Tw a Ta a velikostí QTD. V elektrokardiografii platí geometrické 

vztahy mezi amplitudou záznamu a polohou okamţité osy srdečního dipólu. Amplituda 

záznamu je nulová vţdy v momentu kolmého směru okamţité osy srdečního dipólu k ose 

svodu. Pravděpodobnost kolmého směru vzrůstá s nárůstem šířky vektrokardiografické 

smyčky vlny T. Vyšší pravděpodobnost kolmého směru pak dává vyšší pravděpodobnost 
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naměření kratšího QTi, sekundárně pak zvětšení QTD. Jedním z kritických momentů 

stanovení velikosti QTD je stanovení konce vlny T
40,37

. Pokles prostorové amplitudy 

vektorkardiografické smyčky vlny T hodnocené parametrem Ta je provázen poklesem 

amplitudy vlny T, který je provázen nárůstem nejistoty v určení přesného konce vlny T
44,61

.  

Nelze však říci, ţe prokázané závislosti mezi změnami Ta popř. Tw a QTD  jsou 

kauzálním vztahem mezi oběma parametry.  

 U nemocných léčených dosulepinem je přítomen statisticky významný nárůst oproti 

kontrolní skupině. Na rozvoji změn se zde podílí pravděpodobně odlišný mechanismus. 

Nabízí se mechanismus kardiotoxického působení dosulepinu i v nízkých udrţovacích 

dávkách na nárůst QTD jako nespecifického markeru repolarizace. 

 Rozdílný mechanizmus změny velikosti QTD oproti populaci těhotných ţen je 

podpořen odlišnou distribucí naměřených maximálních a minimálních QTi v různých svodech 

mezi dosulepinovou skupinou a skupinou těhotných ţen. Byl zaznamenán rozdíl v lokalizaci 

minimálních hodnot QTi u skupiny těhotných ţen v porovnání s kontrolní skupinou, u 

dosulepinové skupiny obdobný rozdíl zachycen nebyl.   

Korelace mezi naměřenou délkou QTi a velikostí amplitudy T vlny v levostranných 

prekordiálních svodech podprouje nízkou specificitu parametru QTD jako markeru porušené 

repolarizace. Vztah mezi velikostí QTD a amplitudou vlny T je pravděpodobně odrazem 

působení stejného vlivu změny elektrofyziologických vlastností elektrického pole na oba 

parametry – amplitudu vlny T a velikost QTD.  

U pacientů léčených dosulepinem byl prokázán rovněţ rozdíl ve velikosti QTD při 

stanovení ve standardním 12svodovém EKG systému oproti kontrolní skupině. Rozdíl takto 

stanovené QTD mezi pacienty uţívajícími dosulepin a kontrolní skupinou má niţší 

statistickou významnost oproti stanovení QTD z 80svodového systému. Rozdíl mezi výsledky 

můţe být vysvětlitelný niţší senzitivitou a přesností standardních EKG svodů díky 

podhodnocování skutečné délky QTD. Analýza frekvence lokalizace maximálních a 

minimálních délek QTi ukazuje distribuci těchto extrémních hodnot v oblastech i mimo levé 

prekordium, tedy mimo oblast umístění standardních hrudních unipolárních EKG svodů. 

Proto při hodnocení velikosti QTD ze standardních prekordiálních EKG svodů dochází 

k podhodnocování skutečné velikosti QTD právě vyloučením extrémních hodnot QTi, které 

QTD definují.  

Byla zaznamenána statisticky významná korelace mezi velikostí QTD stanovené 

z 80svodového systému a plasmatickými hladinami dosulepinu. Tato korelace nebyla 

prokázána u hodnot QTD stanovených z 12svodového standardního systému. Příčinou této 
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diskrepance bude opět pravděpodobně podhodnocení skutečné velikosti QTD u 12svodového 

EKG systému. 

5.1.1 Reprodukovatelnost stanovení QTD a počet svodů 

Zjištěné hodnoty interindividuální i intraindividuální variability QTi a QTD umoţňují uţití 

zvolené metodiky stanovení změn QTD při měření QTi v hrudním 80svodovém unipolárním 

systému. Zjištěné hodnoty QTD se číselně pohybují dostatečně vysoko nad zjištěnými 

chybami. Variabilita stanovení QTD nebyla ověřena u standardního 12svodového systému. 

Nízké mnoţství svodů uţitých k analýze QTD bylo identifikováno jako jedna z příčin 

opakovaně prokázané nízké reproducibility stanovení velikosti QTD
20,44

. Na druhou stranu 

bylo dokumentováno zvýšení přesnosti stanovení velikosti QTD získané měřením QTi 

z 12svodového systému oproti uţití pouze 6 standardních prekordiálních EKG svodů
43,62

. Pro 

minimalizaci vzniku chyby stanovením QTD z 12svodového standardního systému byly 

zvoleny k analýze jednak všechny standardní svody včetně končetinových a jednak co 

nejoptimálnější parametry křivky k hodnocení QTi (amplituda, rychlost posunu papíru, 

úroveň šumu).  

5.2 HRT při programované stimulaci komor, vztah k intervalu 
QRS, QTi/QTc a QTD/QTCD při sinusovém rytmu a při 
stimulaci z různých míst pravé komory 

5.2.1 Programovaná stimulace komor a HRT  

Autonomní modulaci srdečního rytmu lze posuzovat i v průběhu programované stimulace 

komor. Jak lze očekávat, více prominentní baroreflexní odpověď byla pozorována po 

stimulačních trainech s CL 400 ms neţ 600 ms.  
 

 U pacientů se zachovalým retrográdním VA vedením je v prezentované studii 

přítomna bifázická dynamika vývoje RRi po stimulačním trainu odpovídající dynamice změn 

po izolované supraventrikulární extrasystole. Tato dynamika změn je odrazem 

kombinovaného působení dočasné ztráty vagové eferentace a přímé suprese sinusového uzlu 

retrográdně impulzy převedenými na síně. Bifázická dynamika změn u nemocných se 

zachovalým retrográdním vedením je výraznější u stimulačních trainů 600 neţ 400 ms. 

Vysvětlením jsou nejspíše dva mechanismy. Při stimulačních trainech 400 ms nemusí být za 

všech okolností retrográdní VA vedení konstantní, při vyšších stimulačních frekvencích je 

vyšší pravděpodobnost nepřevedení některých komorových stimulů na síně a sinusový uzel je 

následně suprimován paradoxně niţší frekvencí impulsů. Dále se můţe uplatnit vliv sníţené 

schopnosti penetrace všech impulzů do sinusového uzlu perinodální tkání. Parametry TS 2-5 
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měřené po stimulačních trainech s CL 400 ms jsou významně redukovány u nemocných se 

systolickou dysfunkcí levé komory. Tento rozdíl nebyl přítomen po stimulačních trainech s 

CL 600 ms, pravděpodobně pro svůj nedostatečný hemodynamický efekt. Nebyla 

identifikována závislost mezi výsledkem programované stimulace komor a turbulence srdeční 

frekvence. 
 

 Oslabení dynamiky změn RRi u nemocných s diabetem mellitem je vysvětlitelné 

pravděpodobnou přítomností diabetické autonomní neuropatie u těchto nemocných
63-65

. 

Rozdíly v dynamice změn RRi u pacientů s arteriální hypertenzí oproti nemocným bez 

arteriální hypertenze lze přičíst autonomní dysbalanci u hypertenzních pacientů, která má 

význam v patofyziologii arteriální hypertenze
66-69

. 

5.2.2 Analýza šíře QRS, QTi/QTc, QTD/QTCD a echokardiografických 
parametrů při sinusovém rytmu a při stimulaci z různých míst 
pravé komory 

Porovnání výsledků naměřených šíří komplexů QRS, velikostí QTi a QTc ukazuje významné 

prodlouţení všech intervalů u komorové stimulace oproti sinusovému rytmu. Prodlouţení 

QRS komplexu při komorové stimulaci je známý fenomén daný změnou postupu depolarizace 

myokardu komor oproti sinusovému rytmu obdobný poruše nitrokomorového vedení. 

Konečná délka QTi je ovlivněna i šířkou QRS komplexu, proto srovnání QTi a QTc mezi 

sinusovým rytmem a stimulací z pravé komory nebylo statisticky hodnoceno.  

Ve skupině vyšetřených pacientů se průměrné hodnoty QTD a QTCD získané 

měřením při sinusovém rytmu a při nitrokomorové stimulaci na rozdíl od velikostí QRS a QTi 

či QTc  významně neliší. Tato pozorování nekorespondují minulým sdělením, kde existoval 

rozdíl ve velikosti QTD mezi sinusovým rytmem a komorovým stimulem
3,30

. Rozdíl můţe být 

vysvětlitelný jinou strukturou populace a jinými vazebnými intervaly extrasystol. 

Hodnoty šíře QRS a velikosti QTi a QTc jsou s hraniční statistickou významností 

zkráceny při stimulaci z RVOT oproti stimulaci z RVa nejspíše při fyziologičtější propagaci 

depolarizace a následně i repolarizace myokardu při menší vzdálenosti místa stimulace od 

proximální části převodního systému, která nejspíše zajistí zmenšení anizotropie vedení 

vzruchu v komorovém myokardu a „normalizaci“ osy komplexu QRS a vlny T porovnatelné 

se sinusovým rytmem
70-75

. Mezi velikostmi QTD a QTCD stanovenými při stimulaci z RVa a 

RVOT významný rozdíl zaznamenán nebyl.  

 Pearsonovy korelační koeficienty poukazují na určitý stupeň závislosti mezi velikostí 

levé komory, její systolickou funkcí a šíří QRS, délkou QTi/QTc, jak při sinusovém rytmu, 

tak i při stimulaci z RVa a RVOT. Porovnání šíře QRS komplexů získané měřením při 
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stimulaci z RVa ukazuje silnější stupeň závislosti oproti sinusovému rytmu a stimulaci 

z RVOT, nejspíše při výraznější akcentaci případné poruchy postupu depolarizace, zatímco 

při sinusovém rytmu a u stimulace z RVOT lze očekávat fyziologičtější propagaci akčního 

potenciálu, viz výše. Nález negativní korelace mezi velikostí EF LK a šíří komplexu QRS 

odpovídá v minulosti publikovaným sdělením, kdy rozšíření komplexu QRS v sinusovém 

rytmu bylo identifikováno jako marker přítomnosti strukturálního srdečního onemocnění a 

popř. jeho špatné prognózy
76-82

. Obdobným způsobem byla prokázána závislost mezi horší 

prognózou nemocných s prodlouţením QTi resp. QTc v sinusovém rytmu
83-88

. V této práci 

jsou korelační koeficienty porovnávající velikosti QTi/QTc a echokardiografické parametry 

statisticky srovnatelné mezi sinusovým a stimulovaným rytmem. 

V sinusovém rytmu byla zjištěna korelace mezi velikostí levé komory a její 

systolickou funkcí a velikostí QTD/QTCD. Toto zjištění by mohlo odpovídat teorii o 

významu QTD jako markeru nepříznivé prognózy nemocných. Při stimulaci z obou oblastí 

pravé komory ale podobné souvislosti zjištěny nebyly. Nemocní s inducibilní komorovou 

tachyarytmií a nemocní s diabetem mellitem byli identifikováni jako podskupiny nemocných 

se statisticky významným zvýšením průměrných hodnot QTCD zjištěných při stimulaci 

z RVa oproti sinusovému rytmu. Změny QTD v jiných studiích byly dávány do souvislosti 

s makroangiopatickými i mikroangiopatickými změnami a autonomní dysfunkcí
89-91

.  

U nemocných s inducibilní arytmií přítomna statisticky významná změna v šíři 

komplexu QRS, délce QTi a QTc a hraniční ve velikosti QTD při stimulaci z RVa oproti 

ostatní populaci. Tyto výsledky odpovídají zjištěním Kulakowského et al, ţe QTD měřená 

z komorových extrastimulů při stimulaci z oblasti pravé komory je silnějším diskriminátorem 

mezi inducibilními a neinducibilními pacienty, kdy vysvětlení tohoto rozdílu můţe spočívat 

ve změně postupu depolarizace a následně repolarizace umocňující regionální heterogenitu 

myokardu
30

.  

Lze předpokládat, ţe i u populace pacientů vyšetřených programovanou stimulací 

komor jsou rozdíly v měřených elektrokardiografických parametrech výsledkem kombinace 

různých faktorů. Rozdíly v šíři komplexu QRS a v délce naměřených extrémních hodnot QTi, 

popř. QTc jsou z části jistě dány rozdíly v postupu depolarizace a následně i repolarizace 

komor, anizotropií vedení myokardem při stimulaci z různých míst pravé komory a u 

přirozeného sinusového rytmu, viz výše. Rozdílný postup depolarizace a repolarizace 

myokardu při stimulaci z RVa a RVOT se projevuje odlišným směrem osy komplexu QRS a 

vlny T. Zároveň lze očekávat i změnu v průběhu vektorkardiografické smyčky vlny T a 

změny morfologie vlastní T vlny na EKG při stimulovaném rytmu
92

. Nelze vyloučit, ţe 
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zaznamenané změny ve velikosti QTi a absence změn ve velikosti QTD mezi sinusovým 

rytmem a stimulací z pravé komory je dána i změnou lokalizace extrémních hodnot QTi při 

sinusovém rytmu, při stimulaci z RVa a při stimulaci z RVOT. U dysfunkčního a 

dilatovaného srdce můţe jistě nárůst heterogenity repolarizace při patologických změnách 

struktury myokardu mít vliv na velikost naměřených velikostí intervalů na EKG. Ale nelze 

opominout i fakt, ţe dysfunkční a dilatovaná levá komora můţe velikost naměřených 

elektrokardiografických parametrů ovlivnit i změnou morfologie svého srdečního pole při 

změně jejího prostorového vztahu k povrchu hrudníku.  

Limitací stanovení parametrů QTD z 12svodového EKG v této práci je předpokládaná 

niţší reproducibilita jejího stanovení, viz kapitola 5.1.1. 

5.2.3 Porovnání parametrů HRT a elektrokardiografických parametrů 
QTi/QTc, QTD/QTDC 

Parametry HRT vykazují pouze velmi slabý nevýznamný stupeň korelace s QTD v sinusovém 

rytmu i při stimulaci z pravé komory. Slabých korelací bylo dosaţeno při porovnávání 

velikostí QTc a parametrů HRT. I přes velmi nízké hodnoty korelačního koeficientu mezi 

oběma skupinami parametrů, je přítomna statistická významnost, tedy na hladině p<0.05 je 

zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti obou parametrů, coţ nutně nemusí znamenat velkou 

souvislost posuzovaných parametrů. Absence významné korelace mezi TS 2-5 a QTD, QTCD 

však nevypovídá o významu obou parametrů při popisu elektrofyziologických změn 

myokardu. Kaţdá skupina sledovaných parametrů ukazuje odlišné aspekty změn vlastností 

myokardu. Absence korelace můţe být ale i odrazem rozdílné specificity a senzitivity či 

chybovosti při stanovování porovnávaných parametrů.  

Obě skupiny parametrů vykazují změnu své hodnoty při porovnávání se systolickou 

funkcí a velikostí levé komory. Parametry TS 2-5 po stimulačním trainu s CL 400 ms mají 

statisticky významně sníţenou hodnotu u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory. 

Dále byla prokázána korelace mezi velikostí EF LK a hodnotami QTD v sinusovém rytmu. 

Tyto nepřímo naznačené vlastnosti hovoří proti absolutní nesouvislosti obou parametrů.  
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6 Závěry 
1. Hypotéza nepotvrzena. Mechanizmy podílející se na konečné velikosti QTD jsou 

multifaktoriální včetně významného vlivu extrakardiálních a technických faktorů. 

 

Zaznamenané změny QTD u různých skupin vyšetřovaných pacientů, u kterých lze 

očekávat odlišné dominující příčiny rozvoje změn QTD, ukazují na nízkou 

specifičnost parametru QTD jako markeru repolarizace myokardu. Prokázané korelace 

mezi amplitudou vln T a velikostí QTi a mezi parametry vektorkardiografické smyčky 

vlny T a velikostí QTD naznačují moţnou závislost sledovaných parametrů, 

neprokazují však kauzalitu. Sledované parametry mohou být odrazem stejných změn 

(fyziologických či patologických) ve fázi repolarizace.   

 

Distribuce maximálních a minimálních hodnot měřených délek QTi a svodový systém 

daný především mnoţstvím pouţitých svodů jsou faktory, které se významně podílí na 

přesnosti stanovení reálné velikosti QTD a výpovědní hodnotě jejího stanovení.   

 

2. Hypotéza potvrzena. Turbulence srdeční frekvence je přítomna po stimulačních 

trainech při programované stimulaci komor.  

 

3. Hypotéza potvrzena. Různá dynamika změn tepové frekvence je přítomna v závislosti 

na systolické funkci levé komory. Dynamika změn RR intervalů je rovněţ závislá na 

přítomnosti retrográdního vedení AV uzlem.  

 

4. Hypotéza částečně potvrzena. Jsou přítomny rozdíly v šíři QRS komplexů a délce QT 

intervalů při sinusovém rytmu a při stimulaci z dvou míst pravé komory. Nebyly 

prokázány významné změny velikostí QTD při sinusovém rytmu, při stimulaci z RVa 

a RVOT při programované stimulaci komor pro celou studovanou populaci.  

Stanovení velikosti QTD při stimulaci z pravé komory nezlepšuje specificitu 

parametru QTD.  

 

5. Hypotéza nepotvrzena. Nebyla prokázána přímá závislost mezi velikostí parametrů 

turbulence srdeční frekvence a velikostí QTD, které představují odlišné projevy změn 

elektrofyziologických vlastností myokardu. Absence korelace můţe být ovlivněna i 

nízkou specificitou a senzitivitou pouţitých parametrů. Obě skupiny parametrů však 

vykazují nepřímo obdobné vlastnosti vzhledem k systolické funkci a rozměrům levé 

komory.  
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7 Použité zkratky 
AV – atrioventrikulární  

BSPM – povrchové mapování elektrického pole  

CL – délka cyklu 

EF LK – ejekční frakce levé komory 

EKG – elektrokardiogram  

HPLC – vysokotlaká kapalinová chromatografie 

HRT – turbulence srdeční frekvence 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

LK – levá komora 

LKd – enddiastolický rozměr levé komory 

LKs – endsystolický rozměr levé komory 

QRS – komplex QRS 

QTc – korigovaný QT interval 

QTCD – disperze korigovaných QT intervalů 

QTD – QT disperze 

QTi – QT interval 

RRi – RR interval 

RVa – hrot pravé komory 

RVOT – výtokový trakt pravé komory 

Ta – amplituda vektorkardiografické smyčky vlny T  

TS – turbulence slope 

Tw – prostorový úhel vektorkardiografické smyčky vlny T 

VA – ventrikuloatriální vedení  

VPB – komorová extrasystola 

 

Zkratky citovaných klinických studií a registrů: 

 

ATRAMI – The Automatic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction 

EMIAT – European Myocardial Infarction Trial 

MPIP – Multicentre Post-Infarction Program 
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