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PREVENCIA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ: FÍNSKA SKÚSENOS�
A SÚÈASNOS�

GINTER E.

THE FINISH EXPERIENCE WITH THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR
DISEASE AND CURRENT SITUATION

realizáciu dlhodobých prospektívnych a intervenèných �túdií usku-
toèòovaných na státisícoch ¾udí a ve¾mi nároèných biochemických
a molekulárnobiologických experimentov na laboratórnych zviera-
tách (Brown a Goldstein, 1986; Castelli a spol., 1986; Stamler a spol.,
1986; Steinber a spol., 1989; Ross, 1993; Slyper a Chir, 1994). Záver
týchto �túdií bol jednoznaèný � medzi hlavné rizikové kardiovasku-
lárne faktory zaradili vysoký krvný tlak, vysokú hladinu cholesterolu
v krvnej plazme a fajèenie cigariet. Aplikácia týchto poznatkov na
americkú populáciu, ktorej ve¾ká èas� ochotne prijíma nové vedecké
poznatky a medicínske smernice, viedla od polovice 60. rokov k zre-
te¾nému poklesu kardiovaskulárnej mortality, ktorý na území USA,
ale aj Kanady, Austrálie, Japonska a niektorých európskych �tátov
pretrváva dodnes (WHO, 1993, 1994; Ginter, 1995 a).

25 years ago Finland had the highest coronary mortality in
the world. The North Karelia Project has carried out a coor-
dinated, community-based intervention in order to reduce
the prevalence of cardiovascular risk factors (hypercholeste-
rolemia, smoking and hypertension). The evaluation has used
standardized cross sectional population surveys at 5-year in-
tervals. From 1972 to 1992, among men aged 30�59 years,
the prevalence of smoking changed from 52 to 32 %, the me-
an total cholesterol from 7.1 to 5.8 mmol/l, the mean blood
pressure from 147/92 to 143/84 mmHg and the age-adjusted
mortality rate has reduced for ischemic heart disease by 48
% and for cancer by 42 %.
During the past 30 years the geographical distribution of car-
diovascular mortality in Europe has substantially changed.
The highest rates that were reported in the mid 1960�s in
Finland today occur in Central and Eastern Europe. The epi-
demy of cardiovascular disease in postcommunist countries
seems to be only partially associated with high prevalence of
the three „ classical“  risk factors (hypercholesterolemia, smo-
king, hypertension). It is probable that other, as yet unrecog-
nized risk factors have potentiated the classical ones. Psycho-
social stress and specific nutritional deficiencies of antioxi-
dants leading to oxidative stress could belong to such „ new“
risk factors in Slovakia and in other postcommunist coun-
tries. (Tab. 2, Fig. 3, Ref. 36.)
Key words: cardiovascular diseases, cancer, Finland, North
Karelia, Slovakia, postcommunist countries, risk factors, pre-
vention.
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Pred 25 rokmi malo Finsko najvy��iu kardiovaskulárnu úmrt-
nos� na svete. Projekt Severná Karélia bol koordinovaným in-
tervenèným programom zameraným na zní�enie výskytu kar-
diovaskulárnych rizikových faktorov (hypercholesterolémia, faj-
èenie, hypertenzia). Výsledky projektu sa hodnotili �tandardizo-
vanými prierezovými populaènými �túdiami v pä�roèných
intervaloch. U mu�ov vo veku 30--59 rokov sa od roku 1972 po
1992 zmenila prevalencia fajèiarov z 52 na 32 %, priemerný
celkový cholesterol zo 7,1 na 5,8 mmol/l, priemerný krvný tlak
z 147/92 na 143/84 mmHg. Vekovo �pecifická úmrtnos� sa zní�i-
la v rovnakom intervale pre ischemickú chorobu srdca o 48
a pre rakovinu o 42 %. V priebehu posledných 30 rokov sa geo-
grafické rozlo�enie kardiovaskulárnej úmrtnosti v Európe pod-
statne zmenilo. Najvy��ie úmrtnosti, ktoré sa vyskytovali upro-
stred 60. rokov vo Fínsku sa teraz vyskytujú v strednej a vý-
chodnej Európe. Epidémia kardiovaskulárnych chorôb
v postkomunistických krajinách je iba èiastoène spojená s vy-
sokým výskytom troch „ klasických“  rizikových faktorov (hyper-
cholesterolémia, hypertenzia a fajèenie). Je pravdepodobné, �e
ïal�ie zatia¾ nepoznané rizikové faktory zosilnili pôsobenie kla-
sických rizikových faktorov. K takýmto „ novým“  rizikovým
faktorom mo�no patrí psychosociálny stres a �pecifické vý�ivo-
vé nerovnováhy (napr. nízky príjem antioxidantov), ktoré vytvá-
rajú na Slovensku a v ostatných postkomunistických krajinách
zvý�ené riziko oxidaèného stresu. (Tab. 2, obr. 3, lit. 36.)
K¾úèové slová: kardiovaskulárne choroby, rakovina, Fínsko,
Severná Karélia, Slovensko, postkomunistické krajiny, riziko-
vé faktory, prevencia.
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Kardiovaskulárne choroby sa zaraïujú do skupiny chronických
ochorení, ktoré sú do znaènej miery preventabilné. Ak rozpoznáme
hlavné rizikové faktory, ktoré urých¾ujú aterosklerotickú prestavbu
cievneho systému a ak doká�eme ich pôsobenie v populácii zoslabi�,
kardiovaskulárna morbidita a mortalita sa zní�i. USA sa zaradili v 50.
rokoch medzi krajiny s najvy��ou kardiovaskulárnou mortalitou na
zemeguli. To viedlo k nasmerovaniu obrovskej finanènej podpory pre
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Projekt Severná Karélia

Rovnako ako v USA zaèala aj vo viacerých oblastiach Európy
po II. svetovej vojne stúpa� predèasná úmrtnos� zapríèinená infar-
ktmi srdcového svalu a mozgovou porá�kou (WHO, 1993). Kardio-
vaskulárna epidémia vyvrcholila vo Fínsku, kde sa koncom 60. ro-
kov dosiahol dodnes neprekonaný „rekord“ maximálnej predèasnej
úmrtnosti zapríèinenej ischemickou chorobou srdca. Vtedy bola
predèasná kardiovaskulárna úmrtnos� mu�ov vo Fínsku takmer troj-
násobne vy��ia ako v stredoeurópskom regióne a a� sedemnásobne
vy��ia ako v oblasti Stredozemného mora (WHO, 1990, 1993). Si-
tuácia v niektorých oblastiach Fínska, menovite v Severnej Karélii

bola taká �a�ivá, �e zástupcovia tejto východofínskej provincie su-
sediacej so ZSSR po�iadali roku 1972 centrálne fínske úrady o po-
moc. Na základe tejto po�iadavky vznikol Projekt Severná Karélia,
ktorý sa vïaka vynikajúcej stratégii zalo�enej na celospoloèenskom
prístupe k prevencii, na súèasných vedeckých poznatkoch a na po-
znaní �pecifickej situácie v ohrozenom území stal vzorovým prog-
ramom nielen pre celé Fínsko, ale aj pre Svetovú zdravotnícku orga-
nizáciu (WHO). Ciele projektu boli jasne stanovené: primárnou
prevenciou, zmenou �ivotného �týlu a stravovania zní�i� výskyt hlav-
ných kardiovaskulárnych faktorov a následne zlep�i� celkový zdra-
votný stav obyvate¾stva (Puska a spol., 1992). Základné vy�etrenie
vybranej vzorky obyvate¾ov vo veku 30�59 rokov v Severnej Ka-
rélii a v kontrolnej oblasti Kuopio sa uskutoènilo na jar 1972. Uká-
zalo sa, �e výskyt rizikových faktorov bol u obyvate¾ov Severnej
Karélie extrémne vysoký. Pribli�ne 60 % mu�ov i �ien malo v krvi
výrazne zvý�enú hladinu celkového cholesterolu (nad 6,5 mmol/l,
t.j. viac ako 250 mg/100 ml), pribli�ne 40 % mu�ov i �ien malo
zrete¾ne zvý�ený diastolický tlak (nad 95 mmHg) a viac ako polovi-
ca mu�ov fajèila (Vartiainen a spol., 1994 a). Autori projektu iden-
tifikovali ako hlavnú príèinu hypercholesterolémie mimoriadne vy-
sokú spotrebu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín z masla
a plnotuèného mlieka. V tom èase iba minimálny poèet fínskych
domácností pou�íval rastlinné oleje alebo margaríny obsahujúce
protektívne pôsobiace polynenasýtené mastné kyseliny, ako aj nie-
ktoré v tuku rozpustné antioxidaène úèinné vitamíny. Naopak 90 %
mu�ov si v Severnej Karélii denne natieralo na chlieb hrubú vrstvu
masla a pilo plnotuèné mlieko. Fínske maslo popri vysokom obsa-
hu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín obsahovalo aj ve¾ké
mno�stvo kuchynskej soli. Zdravotnícki pracovníci zaèali ve¾kú osve-
tovú akciu v novinách, rozhlase a televízii, mlieèny priemysel sa
bránil a h¾adal protiargumenty, potravinársky priemysel pri�iel s po-
nukou kvalitných rastlinných olejov a margarínov a obyvate¾stvo
uvedomujúce si hrozbu infarktov zaèalo postupne meni� svoje stra-
vovacie návyky (tab. 1). Spotreba masla, ktorá dosahovala takmer
20 kg na osobu za rok, výrazne klesla a v súèasnosti je pribli�ne 5
kg na osobu za rok (WHO, 1995). V súèasnosti pou�íva maslo ako
nátierku na chlieb iba 20 % obyvate¾stva, ostatní dávajú prednos�
margarínom, nízkotukovým nátierkám a zmesi masla s rastlinnými
olejmi (Puska a spol., 1992). Pou�íva sa hlavne kvalitný repkový
olej produkovaný fínskym po¾nohospodárstvom. Spotreba plnotuè-
ného mlieka klesla takmer o dve tretiny. Vo Fínsku sa súèasne zaèa-
la zvy�ova� spotreba zeleniny, ovocia a citrusových plodov, tak�e aj
poèas dlhej fínskej zimy malo obyvate¾stvo k dispozícii èerstvé zdro-
je antioxidaène úèinných ochranných látok. V porovnaní s rokom
1961 je súèasná spotreba zeleniny vo Fínsku trojnásobne vy��ia,
spotreba ovocia viac ako dvojnásobná a spotreba citrusových plo-
dov viac ako trojnásobná (tab. 1).

Zmena stravovacích návykov sa odrazila ve¾mi výrazne na hla-
dinách cholesterolu u mu�skej i �enskej èasti populácie (obr. 1).
Roku 1970 malo 60 % mu�ov v Severnej Karélii chorobne zvý�ené
hladiny celkového cholesterolu v krvi (nad 6,5 mmol/l). Po 20 ro-
koch podiel mu�ov s vysokým cholesterolom klesol na 28 %. U �en-
skej èasti populácie bol tento pokles e�te výraznej�í. U mu�ov bola
úspe�ná aj protifajèiarska propaganda � poèet fajèiarov mu�ov stred-
ného veku sa zní�il z 52 % na 32 %. Naopak u �ien táto akcia nebo-
la úspe�ná, preto�e podiel fajèiarok stúpol z 10 % na 17 %. Zrete¾-
ne sa zní�il podiel obyvate¾ov ohrozených vysokým krvným tla-
kom, aj keï pokles priemerných hodnôt systolického a diastolické-

Tab. 1. Vývoj spotreby niektorých potravín vo Fínsku (kg/osoba/rok).
Tab. 1. Trends in the consumption of some foodstuffs in Finland (kg
per capita per year).

Druh potraviny
 1961  1970  1980 1990

Kind of foodstuff

Maslo  17,5  14,7  13,0  5,2
Butter
Mlieko  301  210  193  121
Milk
Vajcia  7,4  10,2  10,6  10,6
Eggs
Mäso  34,7  45,0  57,8  64,0
Meat
Bravèové mäso  13,9  20,7  29,9  32,5
Pig meat
Ryby  17,5  22,1  30,4  31,2
Fishes
Rastlinné oleje  3,5  6,0  7,5  8,3
Vegetable oils
Zelenina  18,4  20,0  34,2  54,2
Vegetables
Ovocie  41,7  52,1  89,9  95,9
Fruits
Citrusy  8,0  15,6  32,2  26,0
Citrus fruits

Obr. 1. Pokles výskytu vysokých hladín celkového cholesterolu u oby-
vate¾ov Severnej Karélie.
Fig. 1. Decline in prevalence of hypercholesterolemia in the population
of North Karelia in Finland.
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ho krvného tlaku nebol výrazný a bol pribli�ne 7 mmHg (Vartiai-
nen a spol., 1994 a, b). U �ien bol pokles krvného tlaku výraznej�í.

Odraz týchto zmien na predèasnej kardiovaskulárnej mortalite
bol a� neèakane výrazný. V 70. rokoch do�lo v Severnej Karélii
k prudkému poklesu kardiovaskulárnej úmrtnosti, ktorý s mierny-
mi výkyvmi pokraèuje dodnes. Okolo roku 1990, t.j. 18 rokov od
zaèatia projektu bola u� kardiovaskulárna mortalita mu�ov iba po-
lovièná v porovnaní s východiskovým stavom. Výrazný úspech Pro-
jektu Severná Karélia in�piroval aj iné èasti Fínska, vïaka èomu
zaèala klesa� kardiovaskulárna mortalita na celom fínskom území.
Posledné celo�tátne �tatistické údaje dokazujú pokles predèasnej
úmrtnosti zapríèinenej ischemickou chorobou srdca u mu�ov o viac
ako 55 %, u �ien dokonca a� o 68 % (Vartiainen a spol., 1994 a, b).

Odporcovia �irokého pou�ívania rastlinných olejov vo vý�ive
namietali, �e zvý�enie podielu polynenasýtených mastných kyse-

lín vo f ínskej strave povedie k zvý�enému výskytu polyénov
v membránových fosfolipidoch, èím sa stanú citlivej�ie na pero-
xidaèné, zdraviu �kodlivé pôsobeniu vo¾ných kyslíkových radiká-
lov. Pokusy na laboratórnych zvieratách skutoène naznaèovali, �e
zvý�enie podielu polynenasýtených mastných kyselín v diéte bez
adekvátneho zvý�enia príjmu antioxidantov mô�e ma� viacero zdra-
votne nepriaznivých úèinkov, vrátane zvý�eného ohrozenia nie-
ktorých orgánov rakovinou (Caroll a spol., 1986). Vo Fínsku sa
v�ak súèasne so zvý�enou spotrebou polynenasýtených mastných
kyselín podstatne zvý�il aj príjem antioxidantov. Vïaka zvý�ené-
mu príjmu rastlinných olejov stúpla spotreba vitamínu E a vïaka
zvý�enej spotrebe zeleniny a ovocia prudko stúpla spotreba vita-
mínu C, karoténov, bioflavonoidov a ïal�ích biologicky cenných
látok. Do hnojív sa zaèal vo Fínsku od roku 1984 pridáva� selén,
dôle�itý antioxidaèný mikroelement, ktorý bol predtým vo fínskej

Obr. 2. Paralelný pokles predèasnej úmrt-
nosti mu�ov (veková skupina 0�64 rokov)
na nádorové a kardiovaskulárne choroby vo
Fínsku.
Fig. 2. Parallel decline in male premature
mortality (age group 0�64 years) caused
by diseases of circulatory system and by
malignant neoplasms in Finland.

Obr. 3. Predèasná kardiovaskulárna úmrt-
nos� mu�ov (veková skupina 0�64 rokov) vo
Fínsku, Maïarsku, Po¾sku a Èeskoslovensku
od roku 1960 do 1990/91. Krivky sú kåzavým
priemerom z trojroèných intervalov.
Fig. 3. Age-standardised mortality due to
cardiovascular diseases from 1960 to 1990/
91 in men aged 0�64 in Finland, Hunga-
ry, Poland and Czechoslovakia. Lines are
based on 3 years moving average.
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potrave deficitný (Varo a spol., 1988; Aro a spol., 1995). Výsle-
dok bol a� neèakane priaznivý: spoloène s poklesom kardiovasku-
lárnej mortality úplne paralelne klesala aj predèasná úmrtnos� na
nádorové ochorenia (obr. 2).

Koneèným dôsledkom pôvodne skromného projektu v Sever-
nej Karélii bolo zvý�enie kvality �ivota na celom f ínskom území

a zvý�enie strednej då�ky �ivota mu�ov i �ien o viac ako 5 rokov.
E�te v rokoch 1971�1972 �ili Fíni krat�ie ako obyvatelia Èesko-
slovenska (WHO, 1990, 1993). V súèasnosti je stredná då�ka �i-
vota f ínskych mu�ov vy��ia o 5 rokov a u �ien o 4 roky v porov-
naní s obyvate¾stvom Slovenskej republiky.

Situácia v SR a ostatných novovzniknutých �tátoch

V priebehu posledných 30 rokov sa geografická distribúcia
predèasnej kardiovaskulárnej mortality podstatne zmenila. Naj-
vy��ia kardiovaskulárna mortalita, ku ktorej do�lo v polovici 60.
rokov vo Fínsku a v USA, sa presunula do strednej a východnej
Európy. Tabu¾ka 2 sumarizuje posledné publikované údaje WHO
o predèasnej kardiovaskulárnej mortalite v Európe vrátane novo-
vzniknutých �tátov na území bývalého ZSSR (údaje zo SR sa za-
tia¾ v roèenkách WHO nenachádzajú). Po usporiadaní 42 krajín
pod¾a klesajúcej kardiovaskulárnej mortality mu�ov sa 21 býva-
lých komunistických krajín nachádza v hornej èasti tabu¾ky. Sú-
èasná predèasná kardiovaskulárna mortalita mu�ov v Litve, Tur-
kmenistane, Estónsku, Ruskej federácii a Maïarsku u� predstihla
maximum kardiovaskulárnej mortality v USA v 60. rokoch a do-
konca sa zaèína pribli�ova� f ínskemu rekordu zo 60. rokov (WHO,
1993).

Obrázok 3 ukazuje úplne opaèný trend predèasnej kardiovas-
kulárnej úmrtnosti mu�ov vo Fínsku a v totalitnej èasti strednej
Európy v priebehu posledných 30 rokov. Vo Fínsku sa kardiovas-
kulárna úmrtnos� zní�ila na polovicu, v Maïarsku, Po¾sku a Èes-
koslovensku sa zvý�ila takmer na dvojnásobok. Kým väè�iu èas�
poklesu kardiovaskulárnej mortality vo Fínsku, USA a západnej
Európe mo�no vysvetli� zní�ením prevalencie troch hlavných kar-
diovaskulárnych rizikových faktorov, t.j. poklesom hypercholes-
terolémie, hypertenzie a fajèenia, prudký nárast kardiovaskulár-
nej mortality v bývalých komunistických �tátoch zostáva nevy-
svetlený.

Pokusy prená�a� fínske, èi severoamerické skúsenosti získané
pri úspe�ných preventívnych projektoch na situáciu v posttotalit-
ných krajinách bez analýzy �pecifickej situácie v na�ej oblasti mô�u
vies� k chybnej formulácií priorít preventívnych opatrení. Treba si
uvedomi�, �e socioekonomické pozadie kardiovaskulárnej epidé-
mie, ku ktorej do�lo v demokratickej èasti Európy a v USA po II.
svetovej vojne a v sovietskom bloku v rokoch 1960�1990 bolo
diametrálne odli�né.

USA a európske demokratické �táty boli prosperujúce krajiny
s efektívnou ekonomikou a s bohatou ponukou v�etkých druhov po-
travín. Na druhej strane komunistické �táty s neefektívnou centrali-
zovanou ekonomikou boli krajiny s podstatne ni��ou �ivotnou úrov-
òou. Ponuka rôznych potravín, najmä potravín �ivoèí�neho pôvodu,
bola v ZSSR a vo väè�ine satelitných krajín (výnimku tvorilo Èesko-
slovensko a Maïarsko) takmer trvale nedostatoèná. Údaje o spotre-
be potravín vychádzajúce z poèítaèových databáz FAO (WHO, 1990,
1995) dokazujú, �e spotreba mäsa vrátane bravèoviny bola v období
1960�1990 v ZSSR, Po¾sku, Rumunsku a Bulharsku podstatne ni�-
�ia ako v západnej Európe alebo v USA. Podobne aj spotreba mlieka
a masla bola v Bulharsku, Maïarsku, Rumunsku a Juhoslávii signi-

*Ïakujem riadite¾ovi Projektu Severná Karélia (Dr. Pekka Puska, National Public Health Institute, Helsinki) a Ing. Petrovi Kerlikovi, bývalému
ve¾vyslancovi Èeskoslovenska vo Fínsku za poskytnutie cenných informácií.

Tab. 2. Predèasná kardiovaskulárna úmrtnos�/100 000 v rokoch 1990/
91 u mu�ov a �ien vo veku 0�64 rokov v 42 krajinách.
Tab. 2. Age-standardised mortality per 100 000 from cardiovascular
diseases for the past available year (1990/91) in men and women aged
0�64 years in 42 countries.

Krajina - Country  Mu�i - Men �eny - Women

Loty�sko - Latvia  290  93
Turkmenistan  284  165
Estónsko - Estonia  278  81
Ruská Federácia - Russian Federation  265  96
Maïarsko - Hugary  264  100
Azerbajd�an - Azerbaijan  255  118
Polsko - Poland  252  82
Kazachstan - Kazakhstan  247  104
Bielorusko - Belarus  245  92
Gruzínsko - Georgia  231  98
Litva - Lithuania  231  73
Èeskoslovensko - Czechoslovakia  230  78
Ukrajina - Ukraine  229  93
Bulharsko - Bulgaria  227  98
Uzbekistan  221  125
Kirgyzstan  212  113
Rumunsko - Romania  209  100
Moldávia - Moldova  200  118
Arménsko - Armenia  187  78
Tad�ikistan - Tajikistan  162  112
Juhoslávia - Yugoslavia  156  76

Fínsko - Finland  152  35
Írsko - Ireland  137  50
USA  125  52
Anglicko - United Kingdom  122  45
Nemecko - Germany  113  40
Nórsko - Norway  110  32
Rakúsko - Austria  106  38
Portugalsko - Portugal  106  46
Dánsko - Denmark  100  39
Belgicko - Belgium  99  39
Grécko - Greece  99  35
Kanada - Canada  96  33
Holandsko - Netherlands  93  30
�védsko - Sweden  92  28
Izrael - Israel  90  42
Island - Iceland  89  22
Taliansko - Italy  81  29
�panielsko - Spain  79  29
�vajèiarsko - Switzerland  73  22
Japonsko - Japan  63  27
Francúzsko - France  63  20
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fikantne ni��ia ako v západnej a severnej Európe. Paradoxné zistenie
medzinárodného WHO projektu MONICA (WHO, 1989), pod¾a kto-
rého komunistické krajiny s vysokou kardiovaskulárnou mortalitou
mali ni��iu prevalenciu hypercholesterolémie ako západoeurópske
�táty, v ktorých bola kardiovaskulárna mortalita signifikantne ni��ia,
po analýze vý�ivovej situácie v sovietskom bloku ani tak ve¾mi ne-
prekvapuje. Projekt MONICA odhalil aj ïal�í paradox: výskyt �ien�
fajèiarok bol v ZSSR a v Po¾sku podstatne ni��í ako v západnej a se-
vernej Európe, ale napriek tomu ruské a po¾ské �eny mali neporovna-
te¾ne vy��iu kardiovaskulárnu úmrtnos�. Vysoký krvný tlak bol jedi-
ný z troch klasických kardiovaskulárnych rizikových faktorov, ktorého
prevalencia bola v mu�skej aj v �enskej populácii komunistických
krajín signifikantne vy��ia v porovnaní so západnou Európou (Gin-
ter, 1995).

Poukazova� na extrémne vysokú kardiovaskulárnu mortalitu
v období totalitného re�imu bolo nepopulárne, ale napriek tomu
sa podarilo uskutoèni� nieko¾ko epidemiologických prieskumov,
ktoré poskytli informácie o prevalencii rizikových faktorov v tzv.
socialistických krajinách. Výskyt hypercholesterolémie (celkový
cholesterol nad 6,5 mmol/l) stanovenej v Èechách v rámci pro-
jektu MONICA v rokoch 1985�1988 bol u mu�ov i �ien podob-
ný ako paralelené údaje získané v rovnakom období v Severnej
Karélii (�kodová a spol., 1990). Takisto výskyt ostatných kardio-
vaskulárnych rizikových faktorov v ÈR bol v tom èase ve¾mi vy-
soký (�kodová a spol., 1988). Na Slovensku v�ak bola situácia
priaznivej�ia. V rámci Kardiovaskulárneho programu uskutoèòo-
vaného v rokoch 1981�1988 bol priemerný výskyt rizikových
faktorov nasledovný: hypercholesterolémia u mu�ov i �ien okolo
17 %, hypertenzia u mu�ov i �ien okolo 11 %, fajèenie mu�ov 44
%, u �ien 13 % (Rieèanský a Egnerová, 1990). Ve¾mi podobný
výskyt hypercholesterolémie v slovenskej populácii v 80. rokoch
udávajú Kajaba a spol. (1994). Výskyt v�etkých troch klasických
kardiovaskulárnych rizikových faktorov okrem fajèenia mu�ov bol
teda v 80. rokoch na Slovensku ni��í ako v Severnej Karélii po 20
rokoch intenzívneho intervenèného programu (!). Napriek tomu
v�ak bol trend kardiovaskulárnej mortality u nás a vo Fínsku opaè-
ný. Podobné paradoxné výsledky sa získali pri porovnaní Severnej
Karélie s geograf icky pri¾ahlou oblas�ou Ruskej federácie roku
1992. Napriek tomu, �e v ruskej oblasti bola celková predèasná
mortalita mu�ov i �ien dvojnásobná, výskyt v�etkých klasických
rizikových faktorov okrem zvý�eného systolického tlaku �ien a faj-
èenia mu�ov nebol rozdielny, alebo bol v prípade celkového cho-
lesterolu, HDL-cholesterolu a triacylglyceridov u mu�ov a fajèe-
nia �ien dokonca priaznivej�í v ruskej oblasti (Puska a spol., 1993).

Epidémia kardiovaskulárnych ochorení vo viacerých postko-
munistických krajinách je teda iba èiastoène vysvetlite¾ná vyso-
kým výskytom klasických kardiovaskulárnych faktorov. Nedávno
publikovaná významná �túdia, v ktorej sa v siedmich krajinách
poèas 25 rokov sledoval vplyv hladiny celkového cholesterolu na
mortalitu zapríèenenú koronárnym ochorením, dokázala, �e so
zvy�ovaním cholesterolu stúpa mortalita podobne vo v�etkých �tá-
toch okrem Japonska (Verschuren a spol., 1995). Súèasne sa v�ak
ukázalo, �e absolútne hodnoty koronárnej úmrtnosti boli pri rov-
nakej hladine cholesterolu v rôznych krajinách extrémne rozdiel-
ne a tento rozdiel pretrvával aj po adjustácii na vek, fajèenie alebo
systolický krvný tlak. Tak napríklad pri hladine celkového choles-
terolu 5,45 mmol/l (210 mg/100 ml) bola koronárna mortalita
v stredomorskej oblasti 5 %, vo vnútrozemí ju�nej Európy 10 %,

v USA 12 % a v severnej Európe a� 15 % (!). Je zrejmé, �e kar-
diovaskulárnu úmrtnos� významne ovplyvòujú popri klasických
aj ïal�ie rizikové èi naopak protektívne pôsobiace faktory.

Je pravdepodobné, �e v komunistických krajinách pôsobe-
nie klasických rizikových faktorov (fajèenie, hypertenzia, hyper-
cholesterolémia) bolo zosilené ïal�ími, zatia¾ nedostatoène iden-
tifikovanými faktormi. Hypoteticky za takéto faktory mo�no
poklada� psychosociálny stres, zneèistenie �ivotného prostre-
dia a �pecifické vý�ivové nerovnováhy, ktoré viedli k oxidaè-
nému stresu. Dramatické ekonomické a politické zmeny, ku
ktorým do�lo v strednej a východnej Európe po nástupe ko-
munizmu, vyvolali u obyvate¾stva chronický stres, tenziu, frus-
tráciu, beznádej a apatiu. Vysoký výskyt alkoholizmu a sebev-
rá�d poukazuje na vá�ne poruchy psychosociálneho zdravot-
ného stavu ¾udí �ijúcich mnoho desa�roèí pod tlakom totalit-
ných vlád. Posledné dostupné údaje WHO z roku 1990�1991
ukazujú, �e v najvy��om kvartile predèasnej kardiovaskulár-
nej mortality mu�ov a úmrtnosti mu�ov zapríèinenej sebev-
ra�dami sa nachádza osem rovnakých postkomunistických
krajín � Maïarsko, Loty�sko, Litva, Estónsko, Ruská federá-
cia, Bielorusko, Ukrajina a Kazachstan (WHO, 1993). Je po-
zoruhodné, �e rovnako ako fajèenie a mnohé cudzorodé látky,
tak aj vysoká spotreba liehovín a opakovaný stres vyvolávajú
zvý�enú tvorbu vo¾ných kyslíkových radikálov (Gulyaeva
a spol., 1989; Desole a spol., 1990; Sosnovskij a spol., 1992;
Bjornboe a Bjornboe, 1993; Hibbeln a Salem, 1995).

V období 1960�1990 bola spotreba ovocia v totalitnej èasti
strednej a východnej Európy ve¾mi nízka a spotreba citrusových
plodov, ktoré sú hlavným zdrojom antioxidantov v zimnom a jar-
nom období, bola a� desa�násobne ni��ia (!) ako v USA a vo via-
cerých západoeurópskych �tátoch (WHO, 1995). Nízky stav záso-
benia antioxidantmi dokázali na obyvate¾och SR opakovane via-
ceré výskumné skupiny (Kajaba, 1974; Ginter, 1988; Maïariè
a spol., 1994; Béderová a spol., 1994). Je preto pravdepodobné,
�e v totalitnej èasti Európy vznikla nerovnováha, pri ktorej fakto-
ry zvy�ujúce tvorbu vo¾ných radikálov (alkoholizmus, fajèenie,
cudzorodé látky a mentálny stres) prevládli nad ochrannými anti-
oxidaènými faktormi. Je známe, �e vo¾né kyslíkové radikály vyvo-
lávajúce oxidaèný stres majú v patogenéze kardiovaskulárneho
ochorenia významnú, ba mo�no centrálnu úlohu (Steinberg a spol.,
1989; Ross, 1993; Slyper a Chir, 1994; Ginter, 1994).

Namiesto prehnanej anticholesterolovej propagandy po�adu-
júcej dokonca zní�enie spotreby mlieka a mlieènych výrobkov by
boli pre posttotalitné krajiny u�itoènej�ie zásahy zamerané na zní-
�enie spotreby destilátov, cigariet a kuchynskej soli a propagácia
v�etkých zdrojov angioprotektívnych a antioxidaène úèinných lá-
tok (zelenina, ovocie, d�úsy, rastlinné oleje, strukoviny, orechy,
huby a iné). Táto po�iadavka je o to naliehavej�ia, �e u èasti po-
pulácie SR klesla po zmene spoloèenského systému spotreba ze-
leniny a ovocia, èo sa prejavilo prudkým poklesom hladín vitamí-
nu C v krvi slovenských detí (Béderová a spol., 1994). Treba si
v�ak uvedomi�, �e v súèasných ekonomických podmienkach bu-
dú o ïal�om vývoji spotreby potravín rozhodova� skôr cenové re-
lácie ako zdravotnícka osveta. Úspe�nos� ekonomickej transfor-
mácie bude asi k¾úèový faktor pre ïal�í vývoj zdravotného stavu
posttotalitných zemí. Prvé náznaky zlep�enia situácie v ÈR (�ko-
dová a spol., 1993) naznaèujú mo�nos� zlomu v ïal�om vývoji
kardiovaskulárnej mortality v strednej a východnej Európe.*
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