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SOUHRN

Databáze preventivních prohlídek z okresu Šumperk, obsahující 49 426 osob, byla použita k epidemiologickým studiím 
objasòujícím úlohu vybraných rizikových faktorù u nádorových a metabolických onemocnìní. Byl hodnocen vliv krevní skupiny 
A na výskyt karcinomu žaludku s výsledkem, že krevní skupina A riziko vzniku karcinomu žaludku nezvyšuje. Další studie se 
zabývala vlivem kouøení na histologický typ karcinomu plic s tím, že byl potvrzen výraznìjší vztah mezi kouøením a spinocelulár-
ním a malobunìèným karcinomem na rozdíl od adenokarcinomu a velkobunìèného karcinomu. Další studie se zabývala vlivem 
obezity na vznik vybraných nádorù, pøièemž u obézních osob bylo zjištìno zvýšené riziko u karcinomu kolorekta a endometria. 
Statisticky významný inverzní vztah byl pozorován mezi obezitou a karcinomem plic.

Další studie mìla za úkol porovnat výskyt metabolického syndromu, pøièemž z údajù v databázi byl pøed více než 25 lety zjištìn 
metabolický syndrom u 2,2 % osob (1,8 % u mužù a 2,5 % u žen), zatímco v souèasné dobì se odhaduje prevalence metabolického 
syndromu okolo 25 %. Uvedené studie prokázaly velký význam použití rozsáhlých databází pro epidemiologické studie, které 
zaruèují dostateèný poèet subjektù pro ovìøení vytèených hypotéz. 

Klíèová slova: databáze, preventivní prohlídky, epidemiologické studie, nádory, metabolický syndrom

SUMMARY

A preventive check-up database from the Šumperk district, containing 49 426 subjects has been employed for epidemiological 
studies in order to illuminate the role of selected risk factors for cancers and metabolic diseases. The influence of blood group 
A on the incidence of stomach cancer was assessed with the conclusion, that this blood group does not increase risk of this 
disease. The influence of smoking on the incidence of different histological type of lung cancer has been investigated in another 
study. A more pronounced association was revealed between smoking and squamous cell carcinoma and small cell carcinoma 
than between adenocarcinoma and large cell carcinoma. The influence of obesity on increased risk of colorectal and endometrial 
cancers was detected. Statistically significant reversal influence was found for obesity and lung cancer. Also prevalence of metabolic 
syndrome was assessed discovering 2.2% (1.8% males and 2.5% females) of this disorder 25 years ago whereas current frequency of 
metabolic syndrome is estimated at around 25%. The above mentioned studies have confirmed the significance of large databases 
for epidemiological studies warranting a sufficient number of subjects in a study for verification of a given hypothesis. 

Key words: databases, preventive check-ups, epidemiological studies, cancers, metabolic syndrome

Úvod

Souèasná moderní spoleènost používá ve stále vìtší 
míøe rùzné databázové systémy, od evidence obèanù, 
až po zdravotnictví, hospodáøství a školství, i pro jiné 
úèely. 

Databázi si lze pøedstavit jako soubor dat, který slouží 
pro popis reálného svìta. Databáze je tedy složena z jed-
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notlivých prvkù, které se nazývají entity. Entita, napø. 
èlovìk, je popsána svými vlastnostmi (charakteristika-
mi), které se oznaèují jako atributy, napø. jméno, pøíjme-
ní, hodnota krevního tlaku, popø. øada dalších údajù 
o zdraví a nemoci, které je pak možno použít k epidemio-
logickým studiím.

Pøedložená práce ukazuje využití databáze výsledkù 
preventivních prohlídek k øadì epidemiologických studií, 



H
YG

IE
N

A
 

 È
ÍSLO

 1 
 R

O
È

N
ÍK

 53 
 2008

7

P
Ù

V
O

D
N

Í P
R

Á
C

E
zamìøených na problematiku nádorových a metabolic-
kých nemocí.

Metodika

Databáze vznikla v letech 1975–1978 jako dokumen-
tace preventivních onkologických prohlídek, zahrnující 
49 382 respondentù okresu Šumperk, což pøedstavovalo 
98 % všech obyvatel okresu Šumperk. Preventivním pro-
hlídkám podléhaly osoby ve vìku 30–64 let. Z koneèné 
databáze bylo vylouèeno 872 osob, které byly mladší než 
30 let a starší než 64 let. Celkem tedy databáze obsaho-
vala 22 836 mužù a 26 546 žen. Každému respondentovi 
bylo pøiøazeno tzv. kódové rodné èíslo, pøípadná duplicita 
tìchto èísel byla ovìøena a žádný respondent se v databázi 
nevyskytoval více než jednou. Respondenti byli vyšetøeni 
anamnesticky, klinicky i laboratornì se zøetelem k øa-
dì rizikových faktorù pro nádorová, kardiovaskulární 
a metabolická onemocnìní (18). 

V roce 2002 byla databáze preventivních prohlídek 
propojena s nádorovým registrem a bylo zjištìno celkem 
7699 osob, které mìly registrované nádorové onemocnìní. 
Formou studie pøípadù a kontrol pak byly analyzovány 
potenciální rizikové faktory pro nádorová, kardiovasku-
lární a metabolická onemocnìní a závislosti mezi expo-
zicí a následkem byly vyjádøeny pomocí „pomìru šancí“ 
- odds ratio (OR).

Výsledky 

A. Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevní 
skupinì A

V databázi osob s preventivními prohlídkami bylo 340 
nemocných s karcinomem žaludku.

Cílem studie bylo ovìøit, zda u osob s krevní skupinou 
A je zvýšené riziko karcinomu žaludku (17).

Mezi populacemi, uvedenými v tabulce 1, nebyl zazna-
menán statisticky významný rozdíl (P=0,70). Proporce 

zastoupení krevní skupiny A byla sice vyšší u pøípadù 
karcinomu žaludku (47,9 %), ale nedosáhla statistické 
významnosti.

Dále bylo provedeno srovnání proporce krevní skupiny 
A u osob s karcinomem žaludku a u kontrolních osob. 
Odds ratio (OR) bylo 1,12 [95% interval spolehlivosti (CI) 
0,90–1,39], tedy jen mírnì zvýšené a tìsnì pod hranicí 
statistické významnosti. 

Pøi srovnání výskytu karcinomu žaludku u osob s jed-
notlivými krevními skupinami byla skupina 0 považo-
vána za referenèní a bylo zjišśováno, zda-li pøítomnost 
ostatních skupin mìní riziko výskytu karcinomu žalud-
ku. Mírnì zvýšené riziko bylo zjištìno u skupiny A, kde 
relativní riziko (RR) bylo 1,10 (95% CI 0,86–1,41), ale také 
nedosáhlo statistické významnosti.

B. Kouøení a riziko vzniku karcinomu plic podle 
histologických typù

V databázi osob s preventivními prohlídkami bylo 451 
nemocných s karcinomem plic. Cílem studie bylo ovìøení 
míry rizika kouøení u jednotlivých histologických typù 
karcinomu plic (12).

U spinocelulárního a malobunìèného karcinomu bylo 
zjištìno vysoké OR 17,9 a 18,6 (tab. 2), zatímco u adeno-
karcinomu a velkobunìèného karcinomu bylo pøibližnì 
polovièní, s hodnotami 7,4 a 9,4.

C. Vliv obezity na vznik nádorù
Cílem studie bylo srovnání frekvence obezity u osob 

s nádorovým onemocnìním a u kontrolních osob (práce 
byla poslána k publikaci do èasopisu European Journal 
of Epidemiology). V tabulce 3 bylo provedeno srovnání 
hrubého a v tabulce 4 upraveného OR s 95% intervaly 
spolehlivosti pøi srovnání frekvence osob s obezitou 
(BMI ≥ 30 kg/m2) s osobami neobézními (BMI<30 kg/m2) 
u vybraných nádorových onemocnìní.

Pøi hodnocení hrubého OR bylo pozorováno u obéz-
ních mužù zvýšené riziko karcinomu kùže (OR=1,30), 
kolorektálního karcinomu (OR=1,88) a karcinomu ledvin 
(OR=1,65). Obézní ženy mìly zvýšené riziko karcinomu 
endometria (OR=2,28), vajeèníkù (OR=1,60), dìložního 
èípku (OR=1,58), prsu (OR=1,22) a kolorektálního kar-
cinomu (OR=1,53).

Pøi zohlednìní vlivu pohlaví, vìku, hypertenze, kou-
øení a výšky zùstalo zvýšené riziko u kolorektálního kar-
cinomu (OR=1,44) a karcinomu endometria (OR=2,17). 
Statisticky nevýznamnì zvýšené riziko bylo pozorová-
no u karcinomu dìložního èípku (OR=1,42), slinivky 
(OR=1,39), ledvin (OR=1,36), vajeèníkù (OR=1,35) a moèo-
vého mìchýøe (OR=1,17). Naproti tomu u karcinomu plic 
byl zjištìn inverzní vztah (OR=0,56). 

Tab. 1: Zastoupení krevních skupin v populaci Èeské republiky, v data-
bázovém souboru a u nemocných karcinomem žaludku (v %)

Krevní 

skupina

Databáze 

Šumperk

Èeská republika Ca žaludku 

Šumperk* **

A 45,2 41,5 44,0 47,9

B 16,6 14,1 17,0 14,7

AB 7,1 6,6 8,0 7,4

0 31,2 37,8 31,0 30,0

* = Trojan S. a kol. Lékaøská fyziologie. Praha: Grada Publishing; 1999.

** = Transfuzní stanice Brno, ABoClinic; 2005.

Tab. 2: Srovnání OR pro kouøení u jednotlivých histologických typù karcinomu plic

Histologický typ karcinomu Poèet % OR pro kouøení
OR podle pohlaví

Muži Ženy

Spinocelulární 228 50,6 17,9 (11,2–28,9) 11,2 2,9

Adenokarcinom 107 23,7 7,4 (4,5–12,4) 10,3 3,0

Malobunìèný 91 20,2 18,6 (8,7–41,6) 16,0 10,6

Velkobunìèný 25 5,5 9,4 (3,1–32,8) 6,7 2,6

Celkem 451 100,0
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D. Posouzení frekvence výskytu metabolického syn-
dromu

Cílem studie bylo provedení odhadu frekvence 
metabolického syndromu v okrese Šumperk v letech 
1979–1981 a jeho srovnání se souèasným stavem v Èeské 
republice (6).

Pro odhad diagnózy metabolického syndromu pro 
úèely této studie byly použity jen dostupné rizikové 
faktory:
• diabetes mellitus 2. typu nebo glykémie nad 6,1 mmol/

l (jako hlavní faktor);
• hypertenze systolická nebo diastolická podle kritérií 

WHO (jako další faktor);
• BMI vyšší než 30,0 kg/m2 (jako další faktor).

V tabulce 5 je uveden odhad výskytu metabolického 
syndromu u osob z databáze preventivních prohlídek.

Ve studii byl zjištìn metabolický syndrom u 2,2 % osob 
(1,8 % u mužù a 2,5 % u žen).

Diskuse

Krevní skupina A je uvádìna jako potenciální rizikový 
faktor pro vznik karcinomu žaludku v øadì starších, ale 
i novìjších publikací. Podle Nomury (22) je krevní sku-
pina A konzistentnì spojována s karcinomem žaludku. 
Øada studií, provedených ve Švýcarsku, Anglii, Dánsku, 
Austrálii a USA, vìtšinou v období let 1953–1958, udá-
vala 2%–8% navýšení proporce zastoupení krevní sku-
piny A u pøípadù karcinomu žaludku oproti všeobecné 
populaci. Obdobný výsledek (4 %–7 %) byl pozorován 
i v pøedložené studii, což však nepotvrzuje významnost 
uvažovaného vztahu. Také v novìjších publikacích je 

Tab. 3: Vliv obezity na incidenci karcinomu – hrubé OR

Druh karcinomu
Muži Ženy

OR 95% CI OR 95% CI

Kùže * 1,30 1,04–1,63 0,97 0,79–1,19

Prs 1,22 0,98–1,51

Kolorektum 1,88 1,50–2,37 1,53 1,21–1,93

Prostata 1,08 0,78–1,50

Plíce 0,56 0,43–0,73 0,53 0,27–1,00

Dìložní èípek 1,58 0,96–2,60

Endometrium 2,28 1,40–3,71

Ledviny 1,65 1,07–2,51 1,48 0,92–2,37

Vajeèníky 1,60 1,10–2,32

Moèový mìchýø 1,08 0,69–1,67 1,53 0,79–2,94

Žaludek 0,89 0,57–1,38 1,43 0,95–2,14

Slinivka 1,67 0,79–2,80 1,51 0,87–2,61

Žluèník málo pøípadù 0,99 0,53–1,82

* mimo melanom

Tab. 4: Vliv obezity na incidenci karcinomu – upravené OR

Druh 

karcinomu

Obezita Pohlaví (ženy) Kouøení Hypertenze Výška

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

Kùže* 0,90 0,77–1,05 0,77 0,66–0,87 0,77 0,66–0,89 1,05 0,92–1,20 1,28 0,92–1,78

Prs 1,07 0,86–1,34 – – 0,97 0,72–1,29 1,00 0,81–1,25 1,11 0,66–1,88

Kolorektum 1,44 1,22–1,70 0,64 0,54–0,75 0,98 0,82–1,17 1,08 0,92–1,26 1,22 0,83–1,81

Prostata 0,94 0,68–1,30 – – 0,75 0,58–0,95 0,89 0,69–1,51 1,23 0,62–2,42

Plíce 0,56 0,44–0,72 0,30 0,23–0,39 7,92 6,27–10,02 1,09 0,92–1,29 1,16 0,78–1,72

Dìložní èípek 1,42 0,86–2,34 – – 2,20 1,25–3,86 0,63 0,38–1,06 0,90 0,22–3,69

Endometrium 2,17 1,34–3,50 – – 0,66 0,30–1,46 0,94 0,57–1,58 0,93 0,23–3,81

Ledviny 1,36 0,99–1,85 0,62 0,45–0,85 1,38 1,01–1,88 1,31 0,98–1,75 1,18 0,58–2,40

Vajeèníky 1,35 0,92–1,96 – – 0,82 0,48–1,42 1,55 1,06–2,27 1,20 0,49–2,94

Moèový mìchýø 1,17 0,82–1,68 0,40 0,27–0,59 2,58 1,84–3,61 0,96 0,71–1,30 1,49 0,73–3,06

Žaludek 1,01 0,76–1,35 0,65 0,49–0,85 1,33 1,01–1,75 1,03 0,80–1,32 1,76 1,02–3,03

Slinivka 1,39 0,96–2,01 0,66 0,45–0,95 1,36 0,93–1,98 1,17 0,83–1,65 0,66 0,21–2,08

Žluèník 0,71 0,40–1,25 4,77 2,22–10,25 0,61 0,27–1,37 1,17 0,71–1,92 2,05 0,74–5,67

* mimo melanom
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vztah mezi krevní skupinou A a karcinomem žaludku 
èasto citován. Napøíklad Wong-Ho Chow (7) udává vyšší 
proporci krevní skupiny A u pøípadù karcinomu žaludku 
populace Varšavy, a to pøedevším u žen (45,1 % u pøípadù 
karcinomu žaludku a 30,7 % u kontrol). V tomto pøípadì 
bylo OR významné v hodnotì 1,85 (95% CI 1,15–2,98). 
Také Kelley (10) ve svém pøehledu rizikových faktorù 
pro karcinom žaludku uvádí krevní skupinu A mezi 
uvažovanými rizikovými faktory. V pøedložené studii 
nebyla potvrzena sledování z øady vìtšinou starších 
studií, popisujících zvýšené riziko karcinomu žaludku 
u osob s krevní skupinou A (1, 3). Dosažené výsledky 
spíše souhlasí s nálezy prací, v nichž toto zvýšené riziko 
pozorováno nebylo (26). Výsledky mohou být ovlivnìny 
vìkem a kouøením, které nebyly vzhledem k nízkému 
poètu pøípadù karcinomu žaludku zohlednìny, pøes-
tože patøí k základním rizikovým faktorùm pro vìtšinu 
nádorových onemocnìní. 

Proporce zastoupení jednotlivých histologických 
typù karcinomu plic v prezentovaném souboru z okresu 
Šumperk odpovídá zastoupení, které bylo zjištìno pro 
region celé Moravy (9). Aèkoliv v øadì zemí je popiso-
ván stoupající trend výskytu adenokarcinomu u mužù 
i žen ve srovnání se spinocelulárním karcinomem (25), 
situace v Èeské republice (reprezentovaná výsledky 
z celé Moravy) ukazuje spíše setrvalou proporci tøí 
hlavních histologických typù karcinomu plic u mužù 
i žen (jen s nárùstem všech tøí typù u žen) v období let 
1984–1998. Ale i v Èeské republice se tato situace mìní, 
zejména u žen, kde ve studii provádìné v okrese Olo-
mouc ve spolupráci s IARC v Lyonu byl adenokarcinom 
u nových onemocnìní v letech 2000–2001 zastoupen 
v polovinì pøípadù (12). Výsledky pøedložené studie 
prokazují tìsnou souvislost mezi kouøením a vznikem 
spinocelulárního a malobunìèného karcinomu, zatím-
co u adenokarcinomu a velkobunìèného karcinomu je 
tento vztah výraznì menší. Adenokarcinom plic nebyl 
pùvodnì podle Kreybergovy teorie (13) ve vztahu ke 
kouøení, ale s postupným narùstáním frekvence toho-
to histologického typu se ukázala i zde závislost na 
kouøení, i když menší než u døíve jmenovaných typù. 
Ve studiích z Evropy a USA se pohybovaly hodnoty 
rizika u spinocelulárního karcinomu v širokém roz-
mezí od 7,0 do 37,0, u malobunìèného karcinomu od 
7,0 do 43,0 a u adenokarcinomu od 1,0 do 19,0 (9), což 
ukazuje na velký rozptyl pravdìpodobnì v dùsledku 
pùsobení celé øady dalších faktorù, které se v etiolo-
gii jednotlivých histologických typù karcinomu plic 
uplatòují. Jedná se jak o faktory spojené s kouøením, 
jako jsou vìk zaèátku kouøení, délka období kuøáctví, 

celkový poèet vykouøených cigaret, prùmìrný poèet 
cigaret za den, zpùsob inhalace apod., tak i napøíklad 
o menší expozici periferních èástí plic èásticím z ciga-
retového kouøe (20). To predisponuje spíše ke vzniku 
spinocelulárního a malobunìèného karcinomu, které 
vznikají vìtšinou v centrálním bronchu na rozdíl od 
adenokarcinomu, který vzniká pøevážnì v periferních 
èástech plic (24). 

Pokud se týká vlivu obezity na vznik nìkterých nádo-
rových onemocnìní, je tøeba si uvìdomit, že karcinoge-
neze je komplexní proces, který je iniciován, potencován 
a modifikován øadou faktorù genetických, behavio-
rálních a environmentálních. Také øada zavádìjících 
faktorù (confounders) mùže komplikovat identifikaci 
skuteèné úlohy studovaného rizikového faktoru. Po 
úpravì vzhledem k pohlaví, vìku, kuøáctví, hypertenzi 
a výšce jedince byl nalezen významný vztah pouze mezi 
obezitou a kolorektálním karcinomem a karcinomem 
endometria. Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu 
u obézních osob bylo opakovanì zjištìno jak ve studiích 
pøípadù a kontrol (2, 16), tak ve studiích kohortových 
(19, 21). V nìkterých studiích však nebyl tento vztah 
prokázán (5, 14) a byla zjištìna i inverzní závislost (27). 
V prezentované studii zùstalo zvýšené riziko i po úpravì 
pro uvedené zavádìjící faktory v hodnotì OR=1,44. Ženy 
mìly snížené riziko vzniku kolorektálního karcinomu 
v hodnotì OR=0,64, zatímco hypertenze a výška nebyly 
nijak významné na rozdíl od jiných autorù (8). Zvýšené 
riziko karcinomu endometria u obézních žen je konzis-
tentnì udáváno v øadì studií pøípadù a kontrol i kohor-
tových studií (15, 23, 29) v hodnotì 2,0–3,0 (OR nebo 
RR). Tento vztah je vysvìtlován zvýšenou mitotickou 
aktivitou endometriálních bunìk pùsobením estrogenu 
v nepøítomnosti progesteronu (11). V prezentované studii 
zùstalo zvýšené riziko i po úpravì pro uvedené zavádìjící 
faktory v hodnotì OR=2,17.

Pokud jde o karcinom prsu, existuje pravdìpodobnì 
rozdíl mezi vlivem premenopauzální a postmenopau-
zální obezity; zatímco premenopauzální obezita nemá 
žádný, popøípadì má ochranný vliv, postmenopauzální 
obezita riziko karcinomu prsu zvyšuje. Údaje o tìchto 
charakteristikách však nebyly k dispozici, a tak i pøes 
zohlednìní vìku vztah mezi obezitou a karcinomem prsu 
nevyšel statisticky významnì. 

Statisticky významný inverzní vztah byl pozorován 
mezi obezitou a karcinomem plic (OR=0,56). Mohlo by 
být namítáno, že v dobì prohlídek už byl pøítomen nedia-
gnostikovaný tumor u osob s nižším BMI. Medián mezi 
prohlídkami a diagnózou však byl 7 let, což nasvìdèuje 
tomu, že v dobì prohlídek byla vìtšina úèastníkù zdra-

Tab. 5: Výskyt metabolického syndromu u osob z databáze preventivních prohlídek

Vìk
Metabolický syndrom poèet Poèet vyšetøených Metabolický syndrom %

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

30–39 47 41 88 5630 7791 13 421 0,8 0,5 0,7

40–49 91 120 211 6063 6153 12 216 1,5 2,0 1,7

50–59 138 287 425 4892 5926 10 818 2,8 4,8 3,9

60+ 55 104 159 1649 1866 3515 3,3 5,6 4,5

Celkem 331 552 883 18 234 21 736 39 970 1,8 2,5 2,2
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V øadì studií bylo popisováno zvýšené riziko karci-

nomu ledvin u obézních osob. V naší studii bylo toto 
zvýšené riziko pozorováno pouze v pøípadì hrubého OR. 
Pøi použití logistické regrese zohledòující vliv pohlaví, 
vìku, kouøení, hypertenze a výšky však vztah mezi obe-
zitou a karcinomem ledviny byl statisticky nevýznamný. 
V naší studii byl zjištìn pozitivní, i když statisticky nevý-
znamný vztah mezi obezitou a karcinomem pankreatu 
(upravené OR = 1,39). 

V souèasné dobì je uvádìno, že prevalence meta-
bolického syndromu se pohybuje v hodnotách kolem 
25–30 % u bìlošské populace, pøièemž velmi záleží 
na šíøi jeho definice a na stanovených diagnostických 
kritériích. V roce 2003 byla publikována epidemiologická 
studie, která hodnotila výskyt metabolického syndromu 
u bìlochù v USA u 8608 dospìlých jedincù ve vìku nad 
20 let. Stanovená prevalence metabolického syndromu 
byla 25,1 % podle diagnostických kritérií WHO a 23,9 % 
podle Národního cholesterolového programu, pøièemž 
86,2 % osob splòovalo oba zpùsoby diagnostiky (4). U nás 
zatím pøesná data o výskytu metabolického syndromu 
publikována nebyla. Existují pouze nepublikovaná data 
o prevalenci metabolického syndromu v èeské populaci 
v rámci studie MONICA na vybraném vzorku 3000 osob 
ve vìku 25–64 let, kdy prevalence dosahovala u mužù 
32 % a u žen 24,4 % v letech 2000–2001. Z tohoto pohledu 
je zøejmé, že vzhledem k výsledkùm dosaženým v této 
práci se frekvence metabolického syndromu v našich 
podmínkách zvyšuje. Nìkteøí autoøi uvádìjí, že v našich 
podmínkách metabolický syndrom mùže dnes postiho-
vat až pøes 50 % populace, vzhledem k velmi èasté koinci-
denci obezity, porušené glukózové tolerance, dyslipidémií 
a hypertenze, pøedevším ve vyšších vìkových kategoriích 
(28). Z praktického hlediska je nejobtížnìjší prùkaz stup-
nì inzulinové rezistence, u které je možné použít rùzné 
metody stanovení. Nejpøesnìjší standardní metodou ke 
stanovení citlivosti na inzulin je metoda euglykemického 
clampu nebo minimální model, ale jde o vyšetøení nároè-
ná, invazivní a také drahá, a proto se v bìžné klinické 
praxi témìø neprovádìjí. Pro epidemiologické potøeby 
byla opakovanì doložena validita tzv. homeostatických 
modelù posuzování inzulinové rezistence – index HOMA 
IR a index QUICKI. Inzulinová rezistence je prokazo-
vána pøi hodnotách indexu HOMA IR vìtší než 2,68. 
U indexu QUICKI hodnoty pod 0,357 jsou typické pro 
jedince s inzulinorezistencí. Metabolický syndrom nebo 
syndrom inzulinové rezistence je soubor mnoha sympto-
mù a stanovení výskytu tohoto onemocnìní velmi záleží 
na šíøi jeho definice. Je zøejmé, že pro posuzování zmìn 
výskytu metabolického syndromu v jednotlivých popu-
lacích je nutné zvolit jednotná kritéria. Námi prezento-
vaný odhad frekvence tohoto onemocnìní v šumperské 
populaci v letech 1979–81 je pouze orientaèní, provedený 
ve snaze poukázat a doložit skuteènost, že se prevalence 
metabolického syndromu u nás zvyšuje.

Závěr

Ze struèných výsledkù uvedených studií je možno 
vyvodit následující závìry:
• U 340 pacientù s karcinomem žaludku nebyl zjištìn 

významný vztah mezi krevní skupinou A a výskytem 
karcinomu žaludku. Z tohoto pohledu a s pøihléd-

nutím k ostatním publikacím z poslední doby lze 
pøedpokládat, že krevní skupina A není rizikovým 
faktorem pro vznik karcinomu žaludku.

• U 451 pacientù s karcinomem plic byl potvrzen výraz-
nìjší vztah mezi kouøením a spinocelulárním a malo-
bunìèným histologickým typem karcinomu na rozdíl 
od adenokarcinomu a velkobunìèného karcinomu.

• U obézních osob po pøizpùsobení k ostatním riziko-
vým faktorùm bylo zjištìno zvýšené riziko u karci-
nomu kolorekta a endometria. Statisticky významný 
inverzní vztah byl pozorován mezi obezitou a karcino-
mem plic. Nebylo zjištìno zvýšené riziko u karcinomu 
žluèníku, prostaty a kùže. U ostatních nádorù (prs, 
dìložní èípek, vajeèníky, moèový mìchýø, žaludek a sli-
nivka) statisticky významné riziko nebylo zjištìno. 

• Z pøedložených výsledkù je možno se domnívat, 
že frekvence metabolického syndromu v posledních 
desetiletích výraznì stoupla. Ve studii byl pøed více 
než 25 lety zjištìn metabolický syndrom u 2,2 % osob 
(1,8 % u mužù a 2,5 % u žen), zatímco v souèasné dobì 
se odhaduje prevalence metabolického syndromu 
okolo 25 %.

Celkovì je možno uzavøít, že využití databáze preven-
tivních prohlídek poskytlo cenné informace pro øadu 
epidemiologických studií v oblasti nádorových a meta-
bolických onemocnìní.

Práce byla podpoøena grantem è. NC/7286-3 IGA MZ 
ÈR.
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