
Modelovanie možných faktorov ovplyvňujúcich zmeny QRS komplexu v 
EKG signáloch pri hypertrofii ľavej komory srdca  

(Riešitelia: J. Švehlíková, J. Zelinka, L. Bachárová, M. Tyšler) 

Pomocou počítačového modelu srdcových komôr sme simulovali a vizualizovali šírenie 
aktivačného frontu v srdcových komorách pri normálnej rýchlosti šírenia, v prípadoch 
lokálneho spomalenia postupu aktivačného frontu, pri zhrubnutí steny ľavej komory a pri 
kombinácii oboch týchto faktorov prítomných pri hypertrofii. Zväčšené EKG signály 
komorového komplexu QRS pri hypertrofii sa vo všeobecnosti pripisujú zväčšeniu ľavej 
komory. Ukázali sme, že na zväčšenie signálov väčší vplyv ako zhrubnutie steny ľavej komory 
má spomalenie šírenia aktivačného frontu, ktoré spôsobí jeho dlhšiu prítomnosť vo veľkej 
oblasti myokardu, čo vedie k zväčšeniu potenciálov nameraných na povrchu hrudníka. 
Spomalenie vedenia vzruchu ani zhrubnutie steny komory o 50% nespôsobovali výrazné 
predĺženie trvania QRS komplexu. To nastalo len pri spomalení šírenia aktivačného frontu o 
75% vo veľkej časti myokardu, resp. pri kombinácii spomalenia šírenia aktivácie so zhrubnutím 
steny ľavej komory. Takáto situácia môže nastať pri kombinácii fibrózy a zhrubnutia srdcovej 
steny hypertrofovaného srdca. Získané výsledky poukazujú na potrebu zmeny paradigmy 
diagnostiky hypertrofie ľavej komory. 
 

 
Obr. 1. Vizualizácia aktivačného frontu v rôznych časových okamihoch QRS komplexu pri normálnom šírení 
(hore) a pri spomalení šírenia o 50% v anteroseptálnej oblasti ľavej komory (dole). 
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