
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 5 
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.




