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Úvod: Syndrom dlouhého QT intervalu (LQTS) je geneticky podmíněná kanálopatie s 1-5% 
ročním rizikem synkopy, maligní arytmie či náhlé srdeční smrti (NSS). Celosvětově dochází ke 
změnám medikamentózní terapie těchto pacientů, některé je nutno zajistit kardioverterem 
defibrilátorem (ICD).  
Metody: Dosud bylo v IKEM vyšetřeno 61 probandů s diagnosou LQTS. U nemocných bylo 
dokumentováno 12-svodové EKG, podstoupili zátěžové EKG, s měřením QTC v klidové fázi, v 
1.,2.,3.,4. a 5.minutě restituce, a byli geneticky vyšetřeni. Dále jsme vyšetřili 262 příbuzných 
těchto probandů.  Při genetickém vyšetření využíváme metod sekvenování nové generace 
(NGS).  
Výsledky: Diagnóza LQTS byla stanovena u 48 příbuzných a v tuto chvíli sledujeme v IKEM 98 
pacientů. Průměrná délka QTc  je 460±67ms. Identifikovali jsme LQTS 1 (mutace KCNQ1) u 10 
pacientů, LQTS2 (mutace KCNH2) u 15 pacientů, LQTS 3 (mutace SCN5A) u 3 nemocných, LQTS 
lite 5 (mutace KCNE1) u 5 nemocných a LQTS 7 (mutace KCNJ2) u 5 pacientů. Při zátěžovém EKG 
byl klidový QTc interval 456±50ms a k největšímu prodloužení dochází ve 4. minutě restituce a 
to na 479±69ms. 78/98 nemocných jsou léčeni betablokátory, z nichž 41(52 %) je léčena 
metoprololem a jen 5 pacientů (6%) nadololem.  ICD je implantován u 37 nemocných, u 29 byla 
nutná KPCR pro maligní arytmii, 10 nemocných prodělalo synkopu a 9 nemocných udává 
palpitace.  Celková doba sledování pacientů s LQTS v IKEM je 42,8 ± 51,2 měsíců. Při analýze 
paměti ICD byla u 8 nemocných dokumentovaná maligní komorová arytmie. Celkem 15 
nemocných bylo nejprve sledováno s diagnózou idiopatická fibrilace komor a 2 nemocní byli 
léčeni pro epilepsii. 
Závěr: Stanovení diagnózy LQTS a péče o dospělé pacienty s tímto syndromem může být složité. 
Je třeba vyšetřit nemocné s podezřením na LQTS ve specializovaném kardiocentru a podle 
výsledku optimalizovat strategii léčby a provést vyšetření příbuzných. Podpořeno z 
programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-02-00237. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


