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Úvod: V dospělosti je QT interval delší u žen než u mužů, zatímco v dětství se délka QT neliší. 
Více než 100 let od zavedení elektrokardiografie (EKG) stále není jasné, v jakém věku a jakým 
způsobem k pohlavní diferenciaci QT intervalu dochází. Přesné hodnocení vývoje pohlavních 
rozdílů QTc je složité. Chování vztahu QT/RR je velmi individuální a běžné korekce QT intervalu 
k srdeční frekvenci jsou u dětí kvůli fyziologicky vyšší klidové srdeční frekvenci nepřesné. 
Metodika: Vyšetřili jsme 527 zdravých dětí a dospívajících ve věku 4 až 19 let (z toho 268 dívek). 
Všichni zařazení podstoupili v průběhu jednoduchých posturální testů 70 minutový kontinuální 
12-ti svodový EKG Holter. V průměru pak bylo u každého vyšetřeného zhodnoceno okolo 1200 
QT intervalů vztažených k průměru RR intervalů z předešlých 5-ti minut při uplatnění fenoménu 
hysterézy QT/RR. U každého vyšetřeného byl pomocí nelineární (kurvilineární) regrese stanoven 
individuální vztah QT/RR a následně provedena individuální korekce QT k 60 tepům za minutu, 
tzv. QTcI. 
Výsledky: U chlapců ve věku 13 až 19 let došlo souběžně s výskytem sekundárních pohlavních 
znaků k postupnému zkrácení QTc asi o 15 ms (p = 0,016). Naopak u dívek se mezi 16 až 19 
rokem prodloužilo QTc asi o 10 ms bez přímé závislosti na výskyt sekundárních pohlavních znaků 
(p = 0,18). 
Závěr: Studie přináší první informace o vývoji QT intervalu od dětství do dospělosti. Ukazuje, že 
změny v repolarizaci nastávají u obou pohlaví (zkrácení u chlapců a zároveň prodloužení u 
dívek). Zatímco změny QT intervalu u chlapců časově korelují s nástupem sekundárních 
pohlavních znaků, pozdní nástup u dívek ukazuje, že mechanismus ovlivnění QT intervalu bude 
složitější. 
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