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Kardiovaskulární riziko
 v medicínsky vzdìlané populaci
Úvod
Kardiovaskulární onemocnìní (KVO) patøí
ve vyspìlých zemích k hlavním pøíèinám
mortality a morbidity osob støedního
a vyího vìku. Postupný pokles standardizované úmrtnosti na KVO pozorujeme
v zemích západní Evropy ji od druhé poloviny 20. století. Podílí se na nìm nejen
zlepení léèebnì preventivní péèe, ale
i zlepení socioekonomických faktorù.
I pøes tento relativnì pøíznivý trend je
v Èeské republice stále vysoká prevalence rizikových faktorù KVO, jejich dalím
ovlivnìním, zejména u vysoce rizikových
jedincù, lze jistì dosáhnout sníení morbidity i mortality.
Dnes je známa celá øada rizikových
faktorù majících vztah ke vzniku KVO.
Mezi základní ovlivnitelné rizikové faktory
(RF) KVO patøí dyslipidémie, kouøení
a vysoký krevní tlak (HT). Významným
samostatným rizikovým faktorem KVO je
také diabetes mellitus (DM). Studie EUROASPIRE III, která mimo jiné hodnotila
prevalenci rizikových faktorù v evropské
populaci pacientù s ischemickou chorobou srdeèní, pøinesla nepøíznivé informace
o výskytu jednotlivých rizikových faktorù

KVO u ji nemocných osob. Prevalence
kouøení èinila v této populaci 17 % (pøièem vyí prevalence byla u populace
pod 50 let), obezitou trpìlo 35 % nemocných, 56 % nemocných mìlo krevní tlak
nad normou, u více ne tøetiny pacientù
byla zjitìna sníená plazmatická hladina
HDL-cholesterolu a zvýené hodnoty tri-

Metoda SCORE umoòuje odhadnout riziko
úmrtí v dùsledku KVO v následujících deseti
letech na základì pìti faktorù, kterými jsou
vìk, pohlaví, kouøení, hodnota systolického
tlaku a hodnota celkového cholesterolu.

glyceridù, zvýená hladina celkového
cholesterolu pak byla dokumentována
u více ne poloviny pacientù. V Èeské republice výsledky odpovídaly evropskému
prùmìru nebo byly lehce nadprùmìrné.
V populaci lékaøù, støedního zdravotnického personálu a dalích zdravotnických
pracovníkù jsou známa data z projektu
Kdo káe vodu a pije víno, který probíhal v letech 2007 a 2008. Vysoké kardiovaskulární riziko bylo v tomto projektu
zjitìno u 7,3 % osob.
Souèasná doporuèení stran primární
prevence KVO zdùrazòují potøebu vèasného zásahu na podkladì individuálního
rizika. K jeho zhodnocení je v klinické
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praxi dle doporuèení European Society
of Cardiology (ESC) a European Society
of Hypertension (ESH) pouívána metoda
odhadu rizika SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). Jedná se o projekt
zaloený na datech z 12 evropských kohortových studií, zahrnujících 205 178 jedincù sledovaných v letech 1970 a 1988.
Metoda SCORE umoòuje odhadnout riziko úmrtí v dùsledku KVO v následujících
deseti letech na základì pìti faktorù, kterými jsou vìk, pohlaví, kouøení, hodnota
systolického tlaku a hodnota celkového
cholesterolu. První dva èinitele, tedy vìk
a pohlaví, ovlivnit nedokáeme, ale zbylé
tøi RF jsou ji èásteènì v naich rukou.
Mùeme je ovlivnit vhodnou ivotosprávou, pøípadnì úèinnou léèbou. Metoda
SCORE je primárnì urèena k usnadnìní
odhadu rizika u zdánlivì zdravých osob.

Rozdíl mezi pohlavími byl statisticky významný, mui mìli
vyí prùmìrné SCORE a také více muù
ho mìlo v kategorii
vysokého rizika.

Dle doporuèení z roku 2007 patøí do vysokého rizika kadý s 10letým rizikem nad
5 % dle této metody. Jedince, kteøí ji mají
KVO, øadíme do skupiny s vysokým rizikem, kde je ji nutné zahájit intenzivní terapii.

Cíl
Zjistit, jakého kardiovaskulárního rizika
dosahuje odborná veøejnost ve zdravotnictví pøímo pracující nebo mající k nìmu
vztah.

Soubor a metodika
Do naeho projektu bylo zaøazeno
206 osob, je byly vyetøeny v prùbìhu
konání XXIV. výroèního sjezdu Èeské
kardiologické spoleènosti, který se konal
v Brnì 15.18. 5. 2016 v rámci projektu
Czech Heart 2016.
Kadému byl na základì jeho souhlasu
zmìøen krevní tlak po 5 minutách sezení,
a to pomocí automatického tlakomìru
OMRON M6 COMFORT Intellisense, dále
mu byl proveden odbìr kapilární krve
a ihned na místì stanovena plazmatická
hladina glukózy, celkového cholesterolu
a triglyceridù. Laboratorní vyetøení bylo
provádìno na pøístrojích Accutrend® Plus

a cobas b 101 (Roche Diagnostics). Vzhledem k uspoøádání projektu nebylo moné
striktnì naplnit vekerá doporuèení Èeské
diabetologické spoleènosti a Èeské spoleènosti pro aterosklerózu. V rámci vyetøení jsme zaznamenávali také pohlaví, vìk
a anamnézu kouøení cigaret. Z provedených vyetøení jsme u kadého stanovili
kardiovaskulární riziko metodou SCORE
pro vysokorizikové oblasti Evropy.
Získaná data byla statisticky vyhodnocena ve spolupráci s Mgr. Radkou tìpánovou. Pro popis souboru jsme pouili
základní deskriptivní statistiku; spojité parametry jsme popsali prùmìrem se smìrodatnou odchylkou a kategoriální parametry absolutním a relativním poètem. Statistickou významnost rozdílu jsme testovali
u spojitých parametrù pomocí Mann-Whitney U testu a u kategoriálních parametrù pomocí ML chí-kvadrát testu. Ke
statistickému zpracování dat byl vyuit
software SAS 9.3.

Výsledky
Tab. 1: Charakteristika souboru

Tab. 2: Zastoupení osob s hodnotami vyími, ne je norma pro daný parametr
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V naem souboru pøevaovaly eny nad
mui, kterých byla jen necelá tøetina
(30,6 %). Prùmìrný vìk celého souboru
byl nìco málo pøes ètyøicet let a neliil se
v závislosti na pohlaví. Kouøila necelá pìtina dotázaných. eny vak pøiznávaly
kouøení èastìji ne mui. Prùmìrné hodnoty systolického i diastolického krevního
tlaku byly v naem souboru v normì. Nad
normu mìla krevní tlak jen necelá estina
vyetøených. Hodnoty systolického i diastolického krevního tlaku se statisticky

významnì liily podle pohlaví, pøièem
eny mìly nií hodnoty jak systolického,
tak diastolického krevního tlaku. Oba tyto
krevní tlaky mìlo nad normou více muù
ne en. Prùmìrné plazmatické hladiny
cholesterolu a triglyceridù byly mírnì nad
normou a byly opìt vyí u muù ne
u en. Cholesterol a triglyceridy mìlo nad
normu více ne 40 % vyetøených osob.
Èastìjí výskyt nadlimitních hodnot byl
u obou tìchto parametrù v muské populaci. Prùmìrná glykémie byla v normì,
mui ji mìli jen o nìco málo vyí ne
eny. Glykémii mìla nad normu témìø tøetina vyetøených, toto ale nelze jednoznaènì interpretovat, protoe ne u vech byly
dodreny zásady dostateènì dlouhého
laènìní. Vysoké souèasné kardiovaskulární riziko (> 5 %) dle systému SCORE pro
vysokorizikové oblasti Evropy bylo zjitìno u necelé estiny respondentù. Rozdíl
mezi pohlavími byl statisticky významný,
mui mìli vyí prùmìrné SCORE a také
více muù ho mìlo v kategorii vysokého
rizika. Tabulka 1 ukazuje základní charak-

teristiku souboru vèetnì rozdílù mezi pohlavími. Tabulka 2 pøedstavuje zastoupení
osob s hodnotami vyími, ne je norma,
opìt vèetnì rozdílù mezi enami a mui.

Vysoké a velmi vysoké kardiovaskulární riziko
bylo v medicínsky vzdìlané populaci zjitìno
u 15 % osob. Závaný je v této populaci takté
pomìrnì vysoký výskyt hyperlipidémie a hyperglykémie.

Závìr
Vysoké a velmi vysoké kardiovaskulární
riziko bylo v medicínsky vzdìlané populaci zjitìno u 15 % osob. Závaný je v této
populaci takté pomìrnì vysoký výskyt
hyperlipidémie a hyperglykémie.
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