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Abstrakt
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně IV.
Autor: Lada Kotlanová
Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v
Praze
Úvod a cíl: Arteriální hypertenze (AH) patří díky svým aterosklerotickým a tlakovým komplikacím
mezi velmi závažné celosvětové zdravotní problémy. Hlavním cílem léčby AH je předcházení těmto
komplikacím, k čemuž je nezbytná časná diagnóza a následně správná léčba. Cílem práce bylo
analyzovat konzultační činnost lékárně zaměřenou na klienty s rizikem AH nebo již
diagnostikovanou AH.
Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Kralovicích v období od září 2014 do ledna 2015.
Před samotným měřením krevního tlaku byl s každým klientem vyplněn prostřednictvím řízeného
rozhovoru formulář, který sloužil jako prostředek k získání důležitých údajů z anamnézy klienta.
Prostřednictvím formuláře tak byly získány údaje: socio-demografická charakteristika klienta; jeho
vztah k měření TK; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a
užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku, navržená intervence nebo
identifikované lékové problémy byly následně rovněž zaznamenány do formuláře, který tak sloužil
jako písemný záznam z konzultace. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu
s doporučenými postupy České lékárnické komory. Získaná data byla vyhodnocena pomocí
deskriptivní statistiky. Lékové problémy byly klasifikovány dle modifikované klasifikace V5.01
Pharmaceutical Care Network Europe.
Výsledky: Analyzována byla data od 199 klientů lékárny (55,3 % žen; průměrný věk 49,7 let).
Třiceti klientům, z čehož bylo 12 klientů bez dosud diagnostikované AH, byl naměřen krevní tlak ≥
140/90 mm Hg. Při rozhovoru s klientem a retrospektivní analýze bylo identifikováno 43 lékových
problémů týkajících se antihypertenziv nebo terapie hypertenze. Každý klient obdržel doporučení
na podporu adherence ke zdravému životnímu stylu nebo užívané farmakoterapii. V případě
potřeby bylo doporučeno další měření krevního tlaku v lékárně nebo návštěva lékaře.
Diskuze a závěr: Měření krevního tlaku jako součást konzultační činnosti v lékárně lze považovat
za metodu vhodnou k zachycení klientů s dosud skrytou AH. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat
klientům bez dosud diagnostikované AH, kteří jsou vyššího věku dále kuřákům nebo osobám
s vyšším BMI. Podrobnější znalost anamnézy, získané během konzultační činnosti, může pomoci
optimalizovat terapii např. identifikací a řešením lékových problémů.
Klíčová slova: farmaceutická péče, arteriální hypertenze, měření krevního tlaku.

Abstract
Analysis of care in patients at risk for arterial hypertension in pharmacy IV.
Author: Lada Kotlanová
Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles
University in Prague
Introduction and aim: Arterial hypertension (AH) belongs due to its pressure and atherosclerotic
complications among very serious global health problems. The main goal of the therapy of AH is
to prevent these complications, comprising early diagnosis and proper treatment plan.
The aim of the study was to realize counselling in a pharmacy focused on clients with the risk of
AH or already diagnosed AH.
Metodology: Data were collected in a community pharmacy in Kralovice from September 2014 to
January 2015. Prior to blood pressure measurement, the controlled interview was conducted with
each client using special form which enabled to obtain important data from clients´ history.
Following data were obtained: socio-demographic characteristics of each client; their relationship
to blood pressure measurement; risk factors of AH or atherosclerosis, respectively; disease history
and use of drugs including food supplements. Results of blood pressure measurement, proposed
intervention, or drug related problems were also subsequently recorded into the form thus
demonstrating structured written protocol of counselling. Blood pressure measurement was
carried out in respect of guidelines of the Czech Chamber of Pharmacists. Obtained data were
evaluated by descriptive statistics. Drug related problems were classified according to the
modified classification V5.01 Pharmaceutical Care Network Europe.
Results: Data were analyzed from 199 pharmacy clients (55.3 % women; mean age 49.7 years).
Thirty clients, of which 12 clients without previously diagnosed AH, had blood pressure ≥ 140/90
mm Hg. Based of the interview and a retrospective analysis 43 drug related problems of
antihypertensives or therapy of AH were identified. Each client received recommendations to
promote adherence to a healthy lifestyle or pharmacotherapy. If necessary, further measuring of
blood pressure was recommended in a pharmacy or by physician.
Conclusion: Measuring of blood pressure as a part of counselling in a pharmacy can be considered
as a suitable method to identify clients with so far undiagnosed AH. Higher attention should be
taken to clients without previously diagnosed AH who are also at higher age, smokers, or those
with higher BMI. More detailed knowledge of patients´ history, gathered during counselling, can
contribute to therapy optimization, for instance, by identifying and solving drug related problems.
Keywords: Pharmaceutical care, arterial hypertension, blood pressure measurement.
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Zkratky
AB

astma bronchiale

ACE

angiotensin konvertující enzym

ACEi

inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu

AH

arteriální hypertenze

ANG

angiotensin

AO

abdominální obezita

AT1

receptor pro angiotensin II

AV

atrioventrikulární

ČR

Česká republika

BB

betablokátor

BMI

(Body Mass Index) index tělesné hmotnosti

2+

Ca

vápenatý kation

CaB

blokátor kalciových kanálů

CMP

cévní mozková příhoda

COX-1

cyklooxygenáza 1

CYP

cytochrom

DM

diabetes mellitus

DP

diplomová práce

DRP

(Drug Related Problem) lékový problém

DTK

diastolický krevní tlak

ESH

(European Society of hypertension) Evropská společnost pro hypertenzi

ESC

(European Society of Cardiology) Evropská kardiologická společnost

FK

farmakokinetický, farmakokinetika

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc

I1

imidazolový receptor

ICHDK

ischemická choroba dolních končetin

ICHS

ischemická choroba srdeční

IM

infarkt myokardu

K+

draselný kation

KČ

konzultační činnost

KD

kličková diuretika

KF

klinická farmacie

KK

systém kalikrein-kininový

KV

kardiovaskulární

Na+

kation sodný

NRT

(Nicotine Replacement Therapy) náhradní nikotinová terapie

NSAID

nesteroidní antirevmatika

NÚ

nežádoucí účinek

PCNE

Pharmaceutical Care Network of Europe

RAAS

renin-angiotensin-aldosteronovým systém

RF

rizikový faktor

SD

směrodatná odchylka

SPC

(Summary Of Products Characteristics) souhrn o léčivém přípravku

SS

srdeční selhání

STK

systolický krevní tlak

TD

thiazidová diuretika

TK

krevní tlak

USA

Spojené státy americké

1. Úvod a cíl práce
Arteriální hypertenze (AH) patří mezi častá a závažná onemocnění, přesto ji však mnoho pacientů
jako onemocnění nevnímá. Jednou z příčin tohoto jevu je pravděpodobně to, že se jedná
o asymptomatické onemocnění, které, pokud není provázeno komplikacemi, obvykle nesnižuje
kvalitu života pacienta. O to důležitější je screening AH.
Aby měl screening v lékárně význam, musí být dodržena metodika měření krevního tlaku (TK).
V optimálním případě by mělo měření probíhat v samostatné místnosti nebo alespoň v prostorově
oddělené části oficíny s možností odložení svršků a pohodlného usazení pacienta.
Měření TK je jednou z aktivit konzultační činnosti (KČ) v lékárně. Vedle záchytu dosud
nediagnostikované AH může odhalit i nedostatečně kompenzovanou AH, která je již léčena. Je-li
při měření TK poskytnuta i konzultace, včetně odběru lékové anamnézy, mohou být díky této
činnosti odhaleny i případné lékové problémy (drug related problem; DRP). Výhodou měření TK
v lékárně je fakt, že se klienti (KL) lékárníkům často svěřují více než svému lékaři, díky čemuž má
lékárník vyšší šanci odhalit případnou non-adherenci a její příčinu, s kterou má možnost dále
pracovat. Lékárník má taktéž větší přehled o pacientem užívaných volně prodejných léčivech
a doplňcích stravy, které mohou terapii negativně ovlivňovat nebo mohou poukazovat na výskyt
nežádoucích účinků (NÚ) léčiv.
KČ v lékárně je tak jedním z nástrojů, jak dosáhnout cíle léčby AH – předejít komplikacím
a dosáhnout optimální hodnoty TK. Konzultace může být ve vhodných případech zaměřena
i na zvýšení adherence pacienta k léčbě. Je-li farmaceutická péče (FP) poskytována pravidelně,
zvyšuje vedle adherence i motivaci k případné změně životního stylu, která může zahrnovat
změnu jídelníčku, zvýšení pohybové aktivity nebo omezení kouření, vždy s ohledem
na konkrétního pacienta, včetně všech jeho komorbidit.
Cílem práce bylo analyzovat KČ lékárně zaměřenou na KL lékárny s rizikem AH nebo s již
diagnostikovanou AH.
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2. Teoretická část
2.1. Metodika rešerše
Rešerše byla vypracována za pomoci bibliografické databáze PubMed, internetových článků
vyhledávaných pomocí vyhledávače google a google scholar, odborných časopisů Česká
a Slovenská farmacie, Interní medicína pro praxi, Klinická farmakologie, Pharmacotherapy,
Praktické lékárenství, Remedia a Vnitřní lékařství. Z knižních zdrojů byly využity tituly Klinická
farmacie I (Vlček J., Fialová D. a kolektiv, Grada 2009) a II (Vlček J., Vytřísalová M. a kolektiv, Grada
2014), Clinical Pharmacy and Therapeutics (Walker R., Whittlesea C., Churchill Livingstone 2011).
Rovněž bylo čerpáno z publikací, které byly ve výše uvedených zdrojích citovány. Použity byly
taktéž Doporučené postupy České lékárnické komory a České společnosti pro hypertenzi.
V bibliografické databázi PubMed byla jako klíčová slova zadávána „arterial hypertension“, „blood
pressure“, „high blood pressure”, „blood pressure monitoring”, „pharmaceutical care“,
pharmaceutical care in Europe“, patient with hypertension“, „control of hypertension“,
„screening“, „pharmacotherapy“, „cardiovascular prevention“, „obesity“, „smoking“, „risk factor“,
„betablockers“, „calcium channel blocker“, „diuretics“, „angiotensin-converting enzyme
inhibitors“, „angiotensin receptor blockers“, „angioedema“, „community pharmacy“. Termíny byly
vyhledávány samostatně nebo byly spojovány pomocí booleovských operátorů „and“ nebo „or“.
Ke zpřesnění vyhledávání byly použity filtry „species – humans“ a „search fields – title”.
Prostřednictvím internetových vyhledávačů google a google scholar byly vyhledávány termíny
„arteriální hypertenze“, „farmaceutická péče“, „farmakoterapie hypertenze“, „péče o hypertoniky
v lékárně“, „měření krevního tlaku“, „konzultační činnost v lékárně“, „betablokátory“, blokátory
kalciových kanálů“, „diuretika v terapii hypertenze“, „inhibitory angiotensin-konvertujícího
enzymu“ a „sartany“.
Články vyhledané pomocí databáze PubMed nebo internetových vyhledávačů byly následně
protříděny na základě abstraktů a u článků vhodných pro diplomovou práci (DP) byla vyhledána
a použita plná znění.

2.2. Farmaceutická péče
Zavedení FP do lékáren úzce souvisí se vznikem klinické farmacie (KF) v šedesátých letech
minulého století. Profesor Hepler a profesorka Strandová definovali FP jako ,,zodpovědné
poskytování farmakoterapie za účelem dosažení konečných výsledků, které zlepšují kvalitu života
pacienta.“ K jejímu rozvoji vedla především snaha o co největší zkvalitnění péče o pacienty
a eliminaci zvyšujícího se počtu DRP. (1, 2).
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FP zahrnuje proces spolupráce farmaceuta s pacientem, ale i s ostatními zdravotnickými
profesionály, v plánování, uskutečňování a monitorování terapeutického plánu. Mezi tři základní
funkce FP patří: identifikace potenciálních a manifestovaných DRP, řešení manifestovaných DRP
a prevence potenciálních DRP. (3)
Zavedení této filosofie do každodenní praxe změnilo roli lékárníka z tradičního zaměření se
na produkt směrem k většímu poskytování služeb pacientům. Po úspěšném zavedení klinických
lékárenských konceptů a služeb ve Spojených státech amerických (USA) a v Evropě, následuje
transformaci lékárenství i zbytek světa. (4)
Poskytování FP je nezbytné především u následujících skupin pacientů (5):


Pacienti, u kterých lze předpokládat vyšší výskyt NÚ (například děti, starší lidé, osoby
s onemocněním jater, ledvin či respiračním selháním).



Pacienti trpící na nemoci, které potřebují průběžné vyhodnocování terapie (například diabetes
mellitus (DM), astma bronchiale (AB), AH).



Pacienti užívající větší množství léčiv, u kterých stoupá jak riziko lékových interakcí, tak i riziko
interakcí s potravinami či doplňky stravy.



Pacienti, u kterých je indikováno vzhledem k diagnóze léčivo s úzkým terapeutickým indexem.



Pacienti s akutním onemocněním, které může být i život ohrožující, jsou-li indikovaná léčiva
neúčinná či nesprávně použita.
Poskytováním FP může farmaceut minimalizovat rizika a maximalizovat účinek terapie.
Minimalizovat rizika lze pomocí FP hledáním DRP. Nejčastější DRP jsou: chybné dávkování, užití
léčiva v nevhodnou denní dobu, lékové interakce, potencionálně neefektivní terapie, NÚ
indikovaných léčiv, nedostatečná informovanost pacienta a nedostatečná adherence. Zefektivnění
terapie a maximalizace účinku lze dosahovat například podporou lékové adherence. Doporučení
změny životního stylu může přispívat jak k minimalizaci rizik, tak i k maximalizaci účinku. (6,7)

2.3. Konzultační činnost
Legislativní rámec KČ je ustanoven v zákoně 372/2011 Sb. „Zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).“ V tomto zákoně jsou konzultace
definovány jako ,,služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu,
popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování
pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních
služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil.“ (8)
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Ve druhé části téhož předpisu má svůj legislativní rámec i KČ poskytovaná farmaceuty, která je
zahrnuta v definici lékárenské a klinicko-farmaceutické péče (Hlava I – druhy a formy zdravotní
péče, § 5 – druhy zdravotní péče bod 2i), která v plné verzi zní: „péče, jejímž účelem je zajišťování,
příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfuzních přípravků a surovin
pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel,
dezinfekčních přípravků, a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků
podle zákona o zdravotnických prostředcích, zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin
pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby
a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví
a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků
a postupů s tím spojených.“ (9)
KČ přispívá k racionálnímu předepisování léčiv, a tím i k optimální farmakoterapii pro konkrétního
pacienta. Edukace pacientů při plánované KČ s farmaceutem napomáhá k pochopení terapie
a znázornění, jak léčiva správně užívat. (10)
Za KČ v lékárnách považujeme v našich podmínkách řízený rozhovor mezi lékárníkem a pacientem,
který na rozdíl od dispenzační činnosti probíhá mimo táru, nejlépe v samostatné místnosti.
Od dispenzace se KČ odlišuje vedle prostorové také svojí časovou, odbornou, materiální,
komunikační a technickou náročností. (11, 12)

2.4. Arteriální hypertenze
AH zůstává svým dopadem na mortalitu a morbiditu jedním z hlavních zdravotních problémů
ve většině průmyslově vyspělých zemí. (13) AH je charakterizována zvýšeným tlakem krevního
proudu na stěnu artérií, který je daný výdejovým objemem srdce, periferní cévní rezistencí
a celkovým objemem cirkulující krve. (14) AH je definována jako opakované zvýšení
TK ≥ 140/90 mm Hg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. Kromě
této systolicko-diastolické AH může být diagnostikována tzv. izolovaná systolická AH s hodnotami
systolického TK (STK) ≥ 140 mm Hg a současně diastolického TK (DTK) < 90 mm Hg. (15)
Z etiologického hlediska rozdělujeme AH na primární (esenciální) a sekundární (symptomatickou).
Esenciální AH je AH bez známé organické příčiny. Její diagnóza zahrnuje vyloučení sekundární AH.
Sekundární AH má oproti esenciální jasně definovanou příčinu (základní chorobu), kterou je
možno určit, a jejíž odstranění nebo léčba obvykle vede ke snížení, až normalizaci TK. (14)
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Rozdělení AH podle naměřených hodnot znázorňuje tabulka 1.
Tabulka 1: kategorizace hodnot TK a klasifikace AH podle naměřených hodnot TK v ordinaci
lékaře (v mm Hg) (15)
Kategorie

STK (mm Hg)

DTK (mm Hg)

Optimální TK

< 120

< 80

Normální TK

120-129

80-84

Vysoký normální TK

130-139

85-89

AH 1. stupně (mírná)

140-159

90-99

160-179

100-109

AH 3. stupně (závažná)

≥ 180

≥ 110

Izolovaná systolická AH

≥ 140

< 90

AH 2. stupně (středně
závažná)

AH – arteriální hypertenze; DTK – diastolický krevní tlak; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce;
STK – systolický krevní tlak; TK – krevní tlak
Cílový TK u všech hypertoniků je pod 140/90 mm Hg. U pacientů s vysokým kardiovaskulárním
(KV) rizikem (například pacienti s DM, prodělanou KV příhodou nebo renálním poškozením) je
doporučován cílový TK okolo 130/80 mm Hg, nikoli nutně pod 130/80 mm Hg jako tomu bylo
v minulosti. U osob nad 65 let, které nemají významné komorbidity, lze tolerovat i STK
do 150 mm Hg. (16) Klasifikace AH se oproti doporučeným postupům Evropské společnosti
pro hypertenzi (ESH) a Evropské kardiologické společnosti (ESC) z let 2003 a 2007 nezměnila. (17)
AH je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů (RF) cévní mozkové příhody (CMP), ischemické
choroby srdeční (ICHS) a ischemické choroby dolních končetin (ICHDK). Dostatečná redukce
vysokého TK je nevyhnutelná. V případě, že je AH komplikovaná ještě dalšími onemocněními, jako
je například DM nebo dyslipidémie, měl by být důraz na dostatečnou kompenzaci vysokého TK
ještě větší. (18, 19)
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Podle orgánových komplikací, lze AH rozdělit od čtyř stádií, popsaných v tabulce 2, kde první
stadium je nejméně a čtvrté stadium nejvíce závažné. (20)
Tabulka 2: klasifikace AH dle orgánových komplikací (20)
I.

stadium

Prosté zvýšení TK bez orgánových organických změn

II.

stadium

Přítomnost orgánových změn bez poruchy jejich funkce

III.

stadium

Těžší orgánové změny se selháváním jejich funkce

IV.

stadium

Maligní AH s neuroretinopatií a dalšími těžkými orgánovými
poruchami

AH – arteriální hypertenze; TK – krevní tlak

2.5. Zapojení farmaceutů do managementu arteriální hypertenze v
Evropě a mimo Evropu
2.5.1. Péče o pacienty s dosud nediagnostikovanou arteriální hypertenzí
Zapojení farmaceuta při záchytu pacientů s dosud nediagnostikovanou AH spočívá především
ve screeningu TK a edukaci v otázkách primární prevence AH. K ovlivnitelným RF AH, na které je
potřeba v primární, ale i v sekundární prevenci, působit, patří: obezita (především abdominální
(AO)), nízká fyzická aktivita, vysoký příjem soli, nadměrná konzumace alkoholu, kouření
a dyslipidémie. (20, 21)
2.5.1.1. Měření krevního tlaku v lékárně
Pro měření TK v lékárně jsou nejčastěji využívány automatické digitální tonometry, které zobrazují
hodnoty TK a tepové frekvence v digitální podobě na displeji přístroje. Aby byly výsledky měření
relevantní, musí měření probíhat standardním postupem. (21) Kontrola TK přispívá ke snížení
morbidity a mortality, způsobené onemocněními, na jejichž vzniku se podílí AH (ICHS, CMP,
ICHDK).
2.5.1.2. Technika měření krevního tlaku (21, 22, 23)


Standardně je TK měřen v sedě po předchozím 5-10 minutovém uklidnění, v klidné místnosti
s optimální teplotou.



Při měření TK pacient nesmí mluvit (při hovoru se TK zvyšuje).
 Volba manžety správné velikosti:
 obvod paže do 33 cm – manžeta šíře 12 cm,
 obvod paže 33-41 cm – manžeta šíře 15 cm,
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 obvod paže nad 41 cm – manžeta šíře 18 cm,
(některé tonometry jsou opatřeny univerzální manžetou „Comfort CUFF“ pro normální i silnou
paži 22-42 cm).


Manžeta je hladce naložena na volnou paži tak, aby loketní jamka zůstala nepřikryta (cca 2 cm
od ní).



Manžeta nesmí být naložena ani příliš volně, ani zaškrcovat paži – těsný oděv je nutné sundat.



Pacient sedí u stolu, horní končetina je volně položena na stole, kde je umístěn tonometr. Tak je
zajištěno, že je paže přibližně na úrovni srdce. Při nesprávném měření na paži, která volně visí
podél těla, jsou hodnoty TK až o 8 mm Hg vyšší.



Měření ve stoje je důležité u starších nemocných a diabetiků s AH pro častější možnost
ortostatické hypotenze. Provádí se po 1-5 minutách vzpřímené polohy, manžeta s tonometrem by
měla být rovněž na úrovni srdce a paže podepřena, jako při měření v sedě.



TK může být měřen na obou pažích, přičemž za fyziologický je považován rozdíl v hodnotách
maximálně 10 mm Hg. Při screeningových vyšetřeních se TK měří na pravé paži.



U dialyzovaných pacientů se TK měří vždy na opačné končetině.



Měření se opakuje optimálně třikrát v intervalu 1-2 minut.



První hodnota bývá nejvyšší, druhá a třetí hodnota jsou nižší a liší se mezi sebou velmi málo.
Za ukazatel se bere průměr druhého a třetího měření.



U pacientů léčených na AH by měl být TK správně měřen na konci dávkovacího intervalu užívané
farmakoterapie.



Naměřené hodnoty je vhodné pacientovy zaznamenat – slouží pro zpětné vyhodnocení.



Hodnoty TK naměřené v lékárně automatickým tonometrem jsou pouze orientační.



K potvrzení naměřených hodnot TK v lékárně a případnému stanovení KV rizika je doporučeno
pacienta odeslat k lékaři.
Důležitost měření TK v lékárnách potvrzují práce, naznačující lepší kompenzaci AH při větším
zapojení pacienta nebo dalších zdravotníků. (24)
2.5.1.3. Screening arteriální hypertenze v lékárnách
O tom, že screening AH patří mezi služby poskytované lékárnami, vypovídá řada publikovaných
článků popisujících výsledky uskutečněných screeningů. Za použití databází MEDLINE, EMBASE,
Pharmline, NHS Evidence a databáze Cochrane bylo evidováno 377 článků zaměřených
na poskytování péče na podporu zdraví, přičemž více než třetina článků pochází z let 2008-2011.
Zvyšující se frekvence publikací dokazuje rostoucí zájem lékáren o podílení se na péči o veřejné
zdraví. Prevence KV chorob a odvykání kouření představovalo v těchto článcích vedle témat
antikoncepce a prevence DM nejčastěji publikovaná témata. Nejvíce článků pocházelo z Velké
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Británie (51,5 %), USA (20,4 %) a Austrálie /Nového Zélandu (9,8 %). Z Evropy (mimo Velkou
Británii) pocházelo 7,7 % a z Kanady 7,2 %. (25)
Součástí screeningu AH bývá v některých případech výpočet celkového KV rizika. K výpočtu
metodou SCORE jsou potřeba následující údaje: věk, pohlaví, údaj o kouření, STK, hodnota
celkového cholesterolu nebo poměr celkového a HDL-cholesterolu. Algoritmus podle metody
SCORE uvádí riziko úmrtí na KV onemocnění v průběhu příštích deseti let. Výpočet je v lékárně
snadno proveditelný, známe-li hodnotu celkového cholesterolu. Výpočet je však platný pouze
pro osoby v primární KV prevenci. (26) Stanovení KV rizika jako součást screeningu AH bylo
uskutečněno například při screeningu probíhajícím od prosince 1999 do května 2000 v Austrálii
v New South Walesu. (27)
Měření dalších RF pro KV onemocnění jako jsou měření cholesterolu a glykémie jsou v prostředí
lékárny již méně častá. Měření celkového cholesterolu a glykémie bylo uskutečněno jako součást
screeningu AH v lékárně v thajské provincii Songkla. Jednalo se o screening pre-AH, kterého se
zúčastnilo 350 osob. Měření cholesterolu a glykémii bylo provedeno v případě naměření TK
vyššího než 120/80 mm Hg, což představovalo okolo 65,0 % KL. Vyšší hladinu glykémie mělo pouze
1,4 % zúčastněných, zatímco vysoká hodnota celkového cholesterolu byla naměřena u 46,9 % KL.
Hodnotu TK vyšší než 140/90 mm Hg mělo 29,3 % KL. (28)
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2.5.1.4. Farmaceutická intervence
Měření TK v lékárně by mělo být doplněno o vhodnou intervenci ze strany farmaceuta. Intervence
v závislosti na hodnotě TK jsou popsány v tabulce 3.
Tabulka 3: interpretace měření TK v lékárně (14)
Hodnota naměřeného TK (v mm Hg)

Intervence

STK < 120 nebo DTK < 75

TK je optimální. Není potřeba žádné intervence. Měření
by se mělo opakovat za 2-5 let, u starších 75 let každý
rok.

STK 120 – 130 nebo DTK 75 – 85

TK je normální, ale měl by být přeměřen za rok.

STK 130 – 139 nebo DTK 85 – 89

Vysoký normální TK. Měření by se mělo zopakovat za
několik měsíců. Vhodné provést poradenství o zdravém
životním stylu.

STK 140 – 199 nebo DTK 90 –109

TK je pravděpodobně zvýšený. KL by měl v nejbližší
době navštívit lékaře. Vhodné provést poradenství o
zdravém životním stylu.

STK 200 – 219 nebo DTK 110 – 119
STK > 220 nebo DTK > 120

Vysoký TK. KL nesmí tyto hodnoty ignorovat, a co
nejdříve by měl navštívit lékaře.
Lékař nebo záchranná služba musí ihned přeměřit TK.

DTK – diastolický krevní tlak; KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; STK – systolický
krevní tlak; TK – krevní tlak
Jednou ze studií, zkoumající výběr vhodné metody pro měření TK ve veřejné lékárně, je španělská
studie, která probíhala pod vedením Dr. Daniel Sabeter Hernández, člena výzkumné skupiny
farmaceutické péče na Univerzitě v Granadě (University of Granada) ve Španělsku. Jednalo se
o průřezovou studii zahrnující pacienty starší osmnácti let a osm veřejných lékáren. TK byl měřen
při čtyřech různých návštěvách lékárny. Měření proběhlo vždy třikrát. Celkem bylo do studie
zahrnuto 167 pacientů, léčených na AH. Nejvyšší shody mezi výsledky měření, STK i DTK, bylo
dosaženo mezi druhým a třetím měřením. Hodnoty prvního měření vůči druhému a třetímu byly
vždy více rozdílné. Výsledkem této studie bylo potvrzení, že v případě trojího měření lze
k vyhodnocení AH ideálně použít naměřené hodnoty TK z druhého a třetího měření. (29)
Další studie byly zaměřeny na shodu mezi výsledky domácího měření TK s ambulantním měřením
a měřením ve veřejné lékárně. Byla zjištěna větší shoda mezi měřeními v domácím a lékárenském
prostředí než mezi domácím a ambulantním. Tento fakt je nejčastěji připisován efektu bílého
pláště, který může výsledky měření v ambulanci negativně ovlivnit. (30)
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Veřejnou lékárnu, jako ideální místo pro monitorování AH, využila i rumunská studie, jejímž cílem
bylo vytvořit pacientskou elektronickou databázi vyplněním speciálně navržených pacientských
listů. Tyto listy byly vyplňovány při pohovoru s pacientem. Studie, která probíhala v listopadu
a prosinci 2008, se zúčastnily dva rumunské řetězce veřejných lékáren. Více než polovina pacientů
(61,3 %) prohlásila, že přijala alespoň jednu složku modifikace životního stylu. (31)
Lékárna je vhodným místem pro měření TK i z toho důvodu, že je pro většinu pacientů nejčastěji
navštěvovaným zdravotnickým zařízením. (32)
2.5.1.5. Prevence arteriální hypertenze
Z epidemiologického hlediska lze prevenci rozdělit na primární, sekundární a terciární. V případě
primární prevence je cílem zabránění vzniku onemocnění – působení na ovlivnitelné RF (kouření,
konzumace alkoholu, nadváha/obezita, vysoký příjem soli ve stravě). V sekundární i terciární
prevenci je působeno již na vzniklé onemocnění, které je v případě sekundární prevence
asymptomatické a v případě terciární prevence symptomatické. Působení na RF je zahrnuto
ve všech typech prevence. (14, 33, 34)
2.5.1.6. Nefarmakologické intervence
Při poskytování intervence v oblasti režimových opatření by měla být tato opatření ideálně
doplněna o psanou informaci. KL lékárny by měli být taktéž upozornění na možnost odborné
pomoci ve specializovaných centrech. (13)
OBEZITA
Incidence a prevalence AO roste exponenciálně. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno několik studií
zjišťujících časné změny v srdeční a arteriální struktuře a funkci u pacientů s AO. Příkladem takové
studie je francouzská studie, do které bylo zapojeno 87 pacientů s AO a 53 kontrolních osob
bez AO, stejného pohlaví a věku jako pacienti s AO. Pacienti a kontrolní osoby byli vyšetřeni
echokardiograficky. Zjišťován byl index srdeční přestavby, karotická tloušťka intima media,
rychlost pulzní vlny a biomarkery fibrózy v krvi. U jedinců s AO byla zjištěna větší hmotnost levé
komory a hodnoty indexu srdeční přestavby. Ačkoli se jednalo o normotenzní jedince, byla u nich
naměřena vyšší hodnota TK než u kontrol stejného věku a pohlaví. U normotenzních osob s AO
byly rovněž zjištěny známky fibrózy a diastolické dysfunkce. Z uvedeného vyplývá, že pacienti s AO
mají vyšší riziko vzniku KV onemocnění, a proto má snižování hmotnosti u těchto osob význam,
a to i v případě, že se jedná o normotenzní pacienty. K obdobným závěrům, dokazujícím souvislost
mezi obezitou a AH, dochází i další studie. (35, 36, 37)
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Bylo zjištěno, že snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou nebo obezitou s cílem dosažení
body mass indexu (BMI) 18,5-24,9 vedlo k průměrnému poklesu STK o 2-3 mm Hg. (38) Snížení TK
po výrazném úbytku hmotnosti dokazuje též kazuistika mladého hypertonika, který během
26 měsíců snížil hmotnost ze 107 kg na 56 kg. Vedle snížení hmotnosti o 51 kg došlo ke zmenšení
objemu pasu o 45 cm a poklesu BMI z 32 na 17. TK poklesl o 40/20 mm Hg, přestože byla
postupně vysazována medikace (pacient původně užíval betaxolol, enalapril a hydrochlorothiazid).
Přestože takto drastická dietní opatření nejsou vhodná a mohou vyústit, tak jako pravděpodobně
i v tomto případě, k mentální anorexii, potvrzuje kazuistika souvislost mezi TK a tělesnou
hmotností. (39)
Vzhledem k prokázání souvislosti mezi obezitou a AH, je i zde prostor pro citlivou intervenci
ze strany farmaceuta.
KOUŘENÍ
Závislost na tabáku je chronické recidivující onemocnění, následkem kterého na světě onemocní
a umírá několik miliónů lidí ročně. Konkrétně se jedná o závislost na nikotinu, jehož odepření
v organismu vyvolává abstinenční příznaky, které většinou donutí dotyčného sáhnout po další
cigaretě. (40)
Kouření je spojeno s dvou až čtyřnásobně vyšším rizikem rozvoje ICHS. V kombinaci s dalšími RF
jako je AH, dyslipidémie a porušení glukózové tolerance působí kouření na rozvoj ICHS synergicky.
Mechanismus působení kouření na rozvoj AH je především v poškození elasticity cév. Většina
provedených studií identifikuje kouření jako RF pro zvýšenou rigiditu tepen. Odvykání závislosti
na tabáku má velký význam jak v primární, tak i v sekundární prevenci KV onemocnění. (41, 42,
43)
K možnostem léčby závislosti na tabáku patří náhradní nikotinová terapie (nicotine replacement
therapy; NRT), bupropion a vareniklin. Studie prokázaly, že NRT dvojnásobně zvyšuje úspěšnost
léčby oproti placebu. (40) V Evropě je NRT dostupná ve všech zemích, přičemž jednoznačné
informace nejsou k dispozici z Albánie, Lucemburska, Monaka, Černé hory a San Marina. Ve všech
ostatních je NRT dostupná v lékárnách. Ve Finsku, Norsku, Švédsku a na Islandu je NRT dostupná
i v obchodech se smíšeným zbožím. Úloha farmaceutů spočívá vedle seznámení pacientů
s možností NRT také v upozornění na správné dávkování a způsob užití těchto přípravků (například
pomalé žvýkání žvýkaček). V opačném případě by mohla být tato terapie nebezpečná, obzvláště
v kombinaci s probíhajícím KV onemocněním. Role farmaceutů v lékárnách je o to důležitější,
že s výjimkou Litvy lze ve zbytku jmenovaných zemí zakoupit NRT bez lékařského předpisu. (41)
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Dostupnost bupropionu je již o něco nižší. Dostupný běžně není v Bulharsku, Maďarsku, Rusku,
Bělorusku, Makedonii, Moldavsku a na Kypru. Nedostatečné informace jsou opět z Albánie,
Lucemburska, Monaka, Černé hory a San Marina. Na rozdíl od NRT je ve většině zemí dostupný
pouze na lékařský předpis. Výjimkou jsou Bosna a Hercegovina, Řecko a Srbsko. (41)
Vareniklin, jako další léčivo využívané při odvykání kouření, je dostupný v Evropě přibližně stejně
jako bupropion. V žádné ze zemí však není dostupný bez lékařského předpisu. (41)
Vzhledem k velkému významu zanechání kouření jak v primární, tak i sekundární prevenci AH, má
i zde farmaceut možnost aktivně se zapojit do péče o tyto pacienty. Vedle vysvětlení, proč je
zanechání kouření důležité a nabídnutí možnosti podpůrné terapie (v České republice (ČR) je
bez lékařského předpisu dostupná pouze NRT), spočívá role farmaceuta v zohlednění
kontraindikací, interakcí a NÚ jmenovaných léčivých látek. V souvislosti s probíhajícím KV
onemocněním, nebo s větším potenciálem jeho vzniku, by měla být největší pozornost věnována
vareniklinu. Vareniklin, jako léčivo k odvykání kouření dostupný od roku 2006, je spojen
s nežádoucími KV příhodami. Potenciální mechanismy pro tyto NÚ zahrnují modulaci
parasympatických

výstupů

z mozkového

kmene

do

srdce,

uvolnění

katecholaminů

a protrombotické účinky. Popsán je případ třicetiletého muže bez známých KV onemocněních,
u kterého se pravděpodobně následkem léčby vareniklinem rozvinul akutní koronární syndrom,
po trombotickém uzávěru levé přední sestupné arterie (ramus intervetrikularis anterior).
Bezpečnost vareniklinu u populace pacientů s KV onemocněním byla zpochybněna a vyhodnocena
i v dalších studiích. V případě NRT je sice v souhrnech o léčivých přípravcích (Summary Of products
Characteristics; SPC) uvedena obezřetnost při užívání těchto léčiv u pacientů s KV onemocněním,
přesto je užívání NRT terapie u silných kuřáků bezpečnější než kouření. NRT lze doporučit
pacientům s KV onemocněním, kteří se již neúspěšně pokusili přestat kouřit bez této pomoci.
V případě, že se jedná o pacienta, který v posledních čtyřech týdnech zažit závažnou KV příhodu,
je potřeba poradit se o vhodnosti terapie s lékařem. U ostatních pacientů je role farmaceuta
především ve správném vysvětlení užívání přípravku a varování před možným předávkováním,
především v kombinaci s cigaretami.(44, 45, 46, 47)
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LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ KREVNÍ TLAK
Sodík
Je prokázáno, že zvýšený příjem sodíku (Na+), většinou přijímán jako NaCl – kuchyňská sůl,
etiologicky souvisí s AH. Hlavními patofyziologickými mechanismy vztahu mezi vysokým TK
a Na+ jsou intravaskulární zvýšení objemu a cévní dysfunkce. Souvislost mezi množstvím přijatého
Na+ a hodnotou TK je méně nápadná než v případě obezity, přesto však studie zabývající se touto
souvislostí prokazují významné ovlivnění TK při sníženém příjmu Na+ v potravě. Ze studií též
vyplývá, že je hodnota TK příjmem Na+ více ovlivněna v případě hypertoniků než normotenzních
jedinců. (48)
Alkohol
Klinické studie prokazují přímý, na dávce závislý, vztah mezi alkoholem a hodnotou TK. Metaanalýza patnácti randomizovaných kontrolovaných studií uvádí, že pokles spotřeby alkoholu
o 76,0 % je schopen snížit hodnotu STK o 3,3 mm Hg a DTK o 2 mm Hg. Uvedený vztah
se uplatňuje jak u hypertenzních, tak i normotenzních jedinců. Je též prokázáno, že na dysregulaci
TK má větší vliv epizodické pití velkého množství alkoholu, než pravidelná konzumace menšího
množství. (48, 49)
Káva
Pití kávy je často spojováno se zvyšováním TK. Pomocí experimentálních a klinických studií byl
zjištěn mechanismus tohoto jevu. Kofein zvyšuje koncentraci látek aktivujících sympatický nervový
systém (adrenalin, noradrenalin a kortizol). Tak, jako je tomu u mnoha dalších látek, byl
i u kofeinu zjištěn vznik tolerance vůči účinku. Pro praxi toto zjištění znamená, že je třeba
rozlišovat mezi jednorázovou dávkou kávy a pravidelným pitím tohoto nápoje. Jednorázová dávka
kávy zvyšuje TK (STK i DTK) v průměru o 3-4 mm Hg, a to i u normotenzních jedinců. Pravidelná
konzumace kávy má vliv na TK nižší. (50)
2.5.2. Péče o pacienty s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí
V případě již diagnostikované AH lze o pacienty pečovat obdobně jako u primární prevence.
Vhodná je nabídka možnosti přeměření TK i edukace v oblasti dietních a podpůrných opatření.
Vedle tohoto je důležitá podpora adherence k léčbě. Pokud je v rámci screeningu naměřen vysoký
TK u dosud neléčeného KL nebo je naměřen výrazně zvýšený TK, lze ideálně postupovat podle
tabulky 3.
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Zajímavý program zapojující farmaceuty do péče o pacienty s AH proběhl ve východní Iowě.
Do programu bylo zapojeno 12 veřejných lékáren. Pacienti účastnící se programu museli splňovat
následující kritéria: stáří nad 20 let, již diagnostikovaná AH, užívání 1-3 léčiv na AH alespoň čtyři
měsíce bez změny, minimálně dva měsíce bez změny ošetřujícího lékaře, STK 145-179 mm Hg
a/nebo DTK 95-109 mm Hg u pacientů bez DM či STK 135-179 mm Hg a/nebo DTK 90-109 mm Hg
u pacientů s diagnostikovaným DM (TK vždy měřen jako průměr dvou měření s rozestupem pěti
minut). Do programu nebyli zapojeni pacienti s TK vyšším než 180/110 mm Hg, prodělaným
infarktem myokardu (IM) nebo CMP v uplynulých šesti měsících, s významným poškozením ledvin
či jater, kognitivní poruchou a těhotné ženy. Pacientům bylo poskytováno měření TK, poradenství
v oblasti modifikace životního stylu a užívání léčiv. Konzultace byly vždy přizpůsobeny možnostem
lékárny a pacienta tak, aby probíhaly v co největším klidu. Délka trvání konzultace se pohybovala
v rozmezí 15-60 minut a byly při ní poskytovány i obecné informace o AH a jejích komplikacích.
Některým pacientům byl zapůjčen automatický kalibrovaný tonometr pro domácí měření
s pokynem zaznamenávat naměřené tlaky. Protokoly s domácího měření a měření v lékárně byly
dále vyhodnocovány. Zintenzivnění léčby bylo navrženo při překročení průměrného TK
nad 140/90 mm Hg nebo 130/80 mm Hg u pacientů s DM nebo s poškozením ledvin. Doporučení
a protokoly byly zaslány faxem lékaři. Následoval telefonický rozhovor, při kterém byli lékaři
požádáni o zvážení doporučení. (32)
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2.5.2.1. Adherence
Termínem adherence je označováno „spojenectví“ mezi lékařem a pacientem v otázce terapie
a zodpovědné přijetí terapie pacientem. Oproti termínu compliance, který rovněž popisuje
dodržování terapie, zahrnuje adherence větší měrou splynutí pacienta s léčbou, včetně
dodržování změn životního stylu a jiných doprovodných opatření. (51)
Adherence k antihypertenzní terapii je obdobně jako adherence u jiných chronických onemocnění
poměrně nízká. Mezi příčiny nedodržení terapie patří nejčastěji: zmeškání dávky z důvodu
zapomenutí, NÚ léčiv, velký počet tablet, nepochopení terapie, ekonomické důvody a pocit,
že terapie není důležitá. Non-adherence k antihypertenzní léčbě, obdobně jako jiné nonadherence, vede k progresi onemocnění a tím i ke zvyšujícím se nákladům léčby. (51, 52, 53)
S ohledem na nejčastější příčiny non-adherence můžeme jmenovat i možnosti farmaceutů
k zapojení se do zlepšování této problematiky. V případě KČ, která může být součástí měření TK, je
potřeba vždy připomenout, že je léčba AH důležitá i přes to, že efekt léčby nemusí být vždy
pacientem fyzicky pociťován. Jedním ze způsobů, jak adherenci zvýšit, je nabídnutí dávkovačů
léčiv. Dávkovače léčiv, které jsou k dispozici denní, týdenní a měsíční, snižují nedodržování terapie
z důvodu zapomenutí především u pacientů užívajících více léčiv. (54)
2.5.2.2. Farmakologická intervence
Základem léčby AH je terapie pomocí jednoho nebo více léčiv z pěti hlavních skupin
antihypertenziv: inhibitory angiotensin- konvertujícího enzymu (ACEi), blokátory receptorů
pro angiotensin (ANG) II – sartany (AT1 – blokátory), blokátory kalciových kanálů (CaB),
betablokátory (BB) a diuretika. (55)
Druhou

volbou

jsou

α1 sympatolytika,

léčiva

s centrálně

sympatolytickými

účinky

(α2 sympatomimetika a agonisté imidazolových (I1) receptorů) a vasodilatační léčiva. Léčiva
z těchto skupin jsou obvykle volena jako doplněk stávající terapie léčivem nebo léčivy první volby.
Výjimkou je metyldopa užívaná u těhotenské AH. (38, 56) Léky volby ve vztahu ke komorbiditám
pacienta jsou uvedeny v tabulce 4.

23

Tabulka 4: preference antihypertenzní léčby podle směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi
a Evropské kardiologické společnosti 2013 o léčbě AH (17)
Hypertrofie levé komory

ACEi, AT1 blokátory, CaB

Asymptomatická ateroskleróza

CaB, ACEi

Mikroalbuminurie

ACEi, AT1 blokátory

Ledvinná dysfunkce

ACEi, AT1 blokátory

Stav po CMP

Potřeba efektivního snížení TK – bez
preference

Stav po IM

BB , ACEi, AT1 blokátory

Angina pectoris

BB, nondihydropyridinové CaB

Srdeční selhání

Diuretika, BB, ACEi, AT1 blokátory,
spironolakton/eplerenon

Aortální aneurysma

BB

Fibrilace síní

CaB, ACEi, BB nebo spironolakton/eplerenon

Fibrilace síní, řízení komorové rychlosti

BB, nondihydropyridinové CaB

AH starších osob

Diuretika, CaB

Metabolický syndrom

ACEi, AT1 blokátory, CaB

DM

ACEi, AT1 blokátory

Těhotenství

Metyldopa, selektivní BB, dihydropyridonové
CaB

ACEi – inhibitor angitensin – konvertujícího enzymu; AT1 – receptor pro angiotensin II; BB –
betablokátor; CaB – blokátor kalciového kanálu; CMP – cévní mozková příhoda; DM – diabetes
mellitus; ICHDK – ischemická choroba dolních končetin; IM – infarkt myokardu
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KOMBINOVANÁ TERAPIE
V případě, že užíváním monoterapie není dosaženo cíle, dlouhodobého poklesu TK
pod 140/90 mm Hg, je potřeba kombinovaná terapie za využití léčiv z více skupin antihypertenziv.
ACEi či AT1 blokátory je vhodné kombinovat zejména s diuretiky a/nebo CaB. Výhodou kombinace
ACEi/AT1 blokátorů s CaB je redukce otoků navozených CaB, výhodou kombinace s diuretikem je
zabránění aktivace systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) diuretikem a protichůdný vliv
na kalémii (v případě, že se nejedná o kalium šetřící diuretikum). (57)
2.5.2.3. Lékové problémy
DRP jsou okolnosti, které potenciálně nebo skutečně narušují výsledný očekávaný efekt
farmakoterapie. Jednou z pracovních skupin, která se DRP zabývá, je pracovní skupina založená
v září roku 2009, která funguje v rámci Pharmaceutical Care Network of Europe (PCNE). Skupině,
která neformálně existuje již od roku 2001, předsedají v současné době Dr. Nina Griese
a Dr. Foppe van Mil. PCNE uvádí také klasifikaci DRP. V platnosti je nyní klasifikace V6.2, která má
v základním rozdělení čtyři primární domény problémů, osm základních domén pro příčiny a pět
základních domén pro intervence. Na podrobnější úrovni pak existuje 9 subdomén pro problémy,
37 pro příčiny a 17 pro intervence. Tyto dílčí domény mohou být chápány jako zpřesnění
a vysvětlení hlavních domén. (58)
Dělení DRP podle předchozí klasifikace V5.01 bylo odlišné. Modifikovaná podoba rozdělení DRP
podle klasifikace V5.01, která bude v DP dále využívána, je v tabulce 5.
Tabulka 5: klasifikace dle PCNE verze V5.01 – modifikovaná verze (59)
P1.1 Nežádoucí účinek léčiv (nealergický)
P1 Nežádoucí účinky léčiv

P1.2 Nežádoucí účinek léčiv (alergický)
P1.3 Toxický projev
P2.1 Nevhodná indikace
P2.2 Nevhodná léková forma
P2.3 Duplicita v terapii

P2 Problémy s výběrem léčiva

P2.4 Kontraindikace
P2.5 Nejasná (zbytná) indikace užívaného
léčiva
P2.6 Léčivo chybí i přes jeho jasnou indikaci
P3.1 Nízká dávka léčiva

P3 Problém s dávkováním léčiva

P3.2 Vysoká dávka léčiva
P3.3 Nevhodné dávkovací schéma, časování
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léčiva
P3.4 Příliš krátká doba léčby
P3.5 Příliš dlouhá doba léčby
P3.6 Jiný problém s dávkováním
P4.1 Léčivo není vůbec užíváno či podáváno
P4.2 Léčivo je špatně užíváno či podáváno
P4 Problémy s výdejem, podáním či užitím

P4.3 Problémy s obalem, polykáním, aplikací

léčiva

P4.4 Pacient/ošetřující osoba nebyli poučeni
P4.5 Dispenzační chyba
P4.6 Jiný problém
P5.1 Potenciální lékové interakce (lék – lék)
P5.2 Manifestovaná léková interakce (lék -

P5 Lékové interakce

lék)
P5.3 Léková interakce (lék – potrava)
P6.1 Pacient nespokojen s terapií, i když jsou
léčiva indikována i užívána správně
P6.2 Nedostatečné povědomí o zdraví a
nemoci

P6 Jiný problém

P6.3 Nejasné stížnosti (potíže). Nezbytné
budoucí objasnění
P6.4 Selhání terapie z neznámého důvodu
P6.5 Chybí monitoring parametrů
P6.6 Jiné

PCNE - Pharmaceutical Care Network of Europe
2.5.2.3.1. Lékové problémy antihypertenziv
Cílem léčby AH je snížení dlouhodobého celkového KV rizika a zpomalení komplikací AH. Strategií
k dosažení stanoveného cíle je pozvolné snižování TK pacienta na doporučené cílové hodnoty.
Mezi nejčastější DRP patří nedosažení očekávaného efektu terapie a NÚ léčiv. Příčina může být
na straně předepsaného léčiva (léčiv), zdravotníků nebo pacienta. V některých případech se může
jednat o kombinaci faktorů nebo neznámou příčinu. (55)
Některé z uvedených příčin DRP jsou všeobecné a mohou se týkat kteréhokoli léčiva užívaného
v terapii – nízká dávka, vysoká dávka, neužívání či chybné užívání léčiv, nemonitorování účinku
terapie a další. Jiné příčiny jsou naopak spojeny s konkrétní skupinou léčiv nebo nevhodnou
kombinací. DRP týkající se konkrétních skupin jsou kontraindikace a interakce včetně interakcí
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s potravou. Nevhodná kombinace léčiv v rámci antihypertenziv pak může být kombinací obecně
nevhodnou nebo nevhodnou v souvislosti s komorbiditami konkrétního pacienta.
INHIBITORY ANGIOTENSIN-KONVERTUJÍCÍHO ENZYMU
ACEi jsou skupinou antihypertenziv užívanou v monoterapii i v kombinované léčbě. Mechanismus
účinku ACEi je spojen homeostatickým renin-angiotensin-aldosteronovým systémem (RAAS).
Aktivace RAAS, poklesem renálního prokrvení a sympatoadrenergní aktivací, vede k zadržování
vody a Na+ v těle a ke zvýšení cévního tonu. Podrobněji děj probíhá tak, že aktivací RAAS dochází
ke zvýšené syntéze reninu v juxtaglomerulárních buňkách ledviny. Renin katalyzuje přeměnu
angiotensinogenu, vznikajícího v játrech, na angiotensin I (ANG I). ANG I je pak účinkem ACE
přeměněn na angiotensin II (ANG II). Působením ANG II následně dochází k cévní vasokonstrikci,
aktivaci sympatoadrenergního systému, syntéze aldosteronu, aktivaci vasopresinu a ke zvýšení
buněčné proliferace, která se projevuje srdeční a cévní hypertrofií. Kromě ovlivnění RAAS je
působením ACE ovlivněn i systém kalikrein- kininový (KK). Působením ACEi dochází k zastavení
kaskády dějů RAAS a zvýšené koncentraci bradykininu. (60)
Uvedeným mechanismem antihypertenzního působení ACEi jsou však způsobeny i některé NÚ,
které mohou dle svého mechanismu vzniku doprovázet především počátky terapie, nebo se
mohou vyvinout v jejím průběhu. Častým NÚ, spojovaným hlavně se začátkem terapie, je suchý
kašel, který lze vysvětlit inhibicí rozkladu bradykininu v bronchiální sliznici. Přítomností velkého
množství

bradykininu

je

patrně

způsoben

další

závažný

NÚ,

angioedém.

NÚ,

s antihypertenzním účinkem logicky spojeným, je hypotenze, ke které dochází rovněž častěji
v počátcích terapie efektem první dávky. Důraz na monitorování účinku terapie by měl být
z tohoto důvodu v počátcích léčby o to přísnější. V důsledku zablokování RAAS dochází vedle
zvýšeného vylučování Na+ také ke sníženému vylučování draselných iontů (K+), a tím k dalšímu
z NÚ, hyperkalémii. (61, 62, 63, 64, 65)
K hyperkalémii dochází většinou až kombinací ACEi s dalšími léčivy, které stejně jako ACEi mohou
způsobovat hyperkalémii. Problematika hyperkalémie tak vedle NÚ souvisí s dalším DRP,
nevhodnou kombinací léčiv – lékovými interakcemi. Léčiva s potenciálem vyvolávat hyperkalémii
jsou uvedena v tabulce 6. (66)
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Tabulka 6: léčiva s potenciálem vyvolat hyperkalémii (66)
Léčivo

Mechanismus ovlivnění kalémie

Kalium šetřící diuretika

Antagonismus aldosteronu v korové části sběrného

(spironolakton, eplerenon)

kanálku

Kalium šetřící diuretika
(amilorid)

Inhibice sodného kanálu v distálním tubulu

Blokátory receptoru pro ANG II

Inhibice syntézy aldosteronu způsobená ANG II

BB

Inhibice tvorby reninu (blokádou β1 receptorů)

Nesteroidní protizánětlivé látky

Omezení průtoku krve ledvinou

Heparin a nízkomolekulární hepariny

Inhibice výdeje aldosteronu

Cyklosporin

Snížené vylučování draslíku

ANG – angiotensin; BB - betablokátor
Kombinaci těchto látek s ACEi je třeba se vyvarovat nebo, v případě terapeutické prospěšnosti
kombinace, monitorovat hladinu draslíku.
Z uvedených NÚ lze odvodit některé z kontraindikací ACEi – bilaterální stenóza renální artérie,
dědičný nebo idiopatický angioneurotický edém (včetně anamnézy edému spojeného
s předchozím užíváním ACEi). Kontraindikací je i druhý a třetí trimestr těhotenství a samozřejmě
hypersenzitivita na léčivou nebo některou z pomocných látek (alergický NÚ). (61, 62, 63, 64, 65)
Další DRP vyplývají z farmakokinetických (FK) vlastností jednotlivých ACEi, které jsou uvedeny
v tabulce 7. Mezi DRP spojené s FK ACEi patří: chybné dávkování, které nekoresponduje s délkou
účinku související s plasmatickým poločasem, nerespektování způsobu eliminace ACEi ve vztahu
k poškození eliminačních orgánů a další.
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Tabulka 7: rozdělení ACEi podle délky trvání účinku a obvyklého dávkování (67)
Zástupce

Délka trvání účinku (h)

Dávkování

Způsob eliminace

Kaptopril

6-8

3 × denně

renální

Enalapril

12

1-2 × denně

renální

Quinapril

12

1-2 × denně

renální

Perindopril

24

1 × denně

renální

Ramipril

24

1 × denně

převážně renální

Trandolapril

24

1 × denně

Lisinopril

24

1 × denně

Fosinopril

24

1 × denně

Imidapril

24

1 × denně

33 % renální
66 % hepatální
renální
50 % renální
50 % hepatální
hepatální

ACEi – inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu; h – hodina
BLOKÁTORY RECEPTORU PRO ANGIOTENSIN II – SARTANY
Mechanismus účinku sartanů spočívá v kompetitivní blokádě receptorů pro ANG II (AT1), které
jsou zodpovědné za téměř všechny významné účinky ANG II. Na rozdíl od ACEi není ovlivněn
systém KK. Díky absenci účinku na KK, nedochází ke zvýšené koncentraci bradykininu. Tímto
odpadají i NÚ s bradykininem spojované - dráždivý kašel a angioedém. (68, 69) Dalším rozdílem
mezi ACEi a sartany je způsob eliminace. Zatímco většina ACEi je eliminována ledvinami, sartany
jsou přednostně eliminovány játry. (67) Další FK vlastnosti sartanů jsou uvedeny v tabulce 8.
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Tabulka 8: FK vlastnosti sartanů (68)

Losartan

Valsartan

Irbesartan

Kandesartan

Telmisartan

Biologický poločas
(h)
(mateřská látka)

1-2

6-9

11-15

velmi krátký

24

Biologický poločas
(h)
(aktivní metabolit)

4-9

_

_

5-10

_

Ovlivnění potravou

minimálně

ano

ne

ne

ne

Lékové interakce
s inhibitory
CYP2C9

ano

ne

ano

ne

ne

Lékové interakce
s inhibitory
CYP3A4

ano

ne

ne

ne

ne

Lékové interakce
s induktory
CYP3A4

ano

ne

ne

ne

ne

CYP – cytochrom; FK – farmakokinetika; h – hodina;
DRP sartanů, spojené s nerespektováním specifických FK vlastností jako jsou například: chybné
dávkování vzhledem k plasmatickému poločasu nebo podávávání léčiv, interagujících na úrovni
cytochromu (CYP) 450. Z potravinových interakcí lze jmenovat interakci losartanu s grapefruitem,
který působí inhibičně na CYP3A4. Nejedná se však o závažnou interakci. (68)
Lékové interakce i kontraindikace jsou podobné jako u ACEi. (67)
BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLŮ
Mechanismem účinku CaB je pokles koncentrace intracelulárního kalcia, způsobený blokádou
L-typu vápníkového kanálu. Následkem chybějícího intracelulárního kalcia dochází k relaxaci stěny
artérií – vasodilataci, a tím k poklesu TK. V léčbě AH se uplatňují všechny tři skupiny CaB,
a to: dihydropyridiny, benzothiazepiny (diltiazem) a fenylalkylaminy (verapamil). Hemodynamické
vlastnosti základních skupin CaB jsou uvedeny v tabulce 9. (70)
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Tabulka 9: hemodynamické účinky základních skupin CaB (70)
dihydropyridiny

diltiazem

verapamil

3

2

2

0-1

2

3

negativní chronotropie

0

1

2

negativní dromotropie

0

1

1

periferní vasodilatace
negativní inotropie

0 – žádný vliv; 1 – malé ovlivnění; 2 – střední ovlivnění; 3 – největší ovlivnění; CaB – blokátory
kalciových kanálů
Z mechanismu účinku a vlastností jednotlivých skupin lze opět odvodit některé NÚ. S vasodilatací
je spojován nejčastější NÚ, periferní otoky. Z hemodynamických vlastností jednotlivých skupin,
konkrétně ze síly vasodilatačního účinku, vyplývá, že nejvíce se tento NÚ uplatňuje u skupiny
dihydropyridinů. Obdobně je tomu i u dalších NÚ souvisejících s vasodilatací: erytému (flush),
závratí, bolestí hlavy, reflexní tachykardie a hypotenze. Díky ovlivnění homeometrické regulace
srdce může docházet k dalším z NÚ, bradykardii a atrioventrikulární (AV) blokádě. Tento život
ohrožující NÚ je spojován se skupinou benzothiazepinů a fenylalkylaminů, což opět vyplývá
z hemodynamických účinků uvedených skupin. (70, 71, 72, 73)
Častým NÚ, který již s hemodynamickými účinky přímo nesouvisí, je zácpa, vyskytující se
především u verapamilu a diltiazemu. (74)
Z důvodu rizika AV blokády a bradykardie je kombinace non-dihydropyridinových CaB s dalšími
bradykardizujícími léčivy kontraindikována. V léčbě AH se jedná především o kombinaci s BB. Další
lékové interakce souvisí s metabolismem CaB na CYP3A4. CYP3A4 je nejrozšířenější izoformou
CYP450, která se podílí na většině známých přeměn léčiv, odehrávajících se prostřednictvím
CYP450. Diltiazem, nifedipin a verapamil patří mezi inhibitory CYP3A4 – jejich kombinace se
substráty CYP3A4 tudíž zvyšuje plazmatickou koncentraci substrátů. Touto FK interakcí se mohou
proto zvyšovat i NÚ substrátů CYP3A4. Interakce je o to závažnější, vyskytují-li se v lékové
anamnéze ještě další inhibitory CYP3A4. V tabulce 10 je uveden seznam substrátů a dalších
inhibitorů CYP3A4. (72, 73, 75)
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Tabulka 10: typické induktory a inhibitory CYP450 izoformy 3A4 (75)
Substráty, látky interagující s CYP3A4

Inhibitory CYP3A4

Alprazolam

Amiodaron

Ambroxol

Cyklosporin

Amitriptylin

Ethinylestradiol

Atorvastatin

Flukonazol

Budesonid

Fluoxetin

Citalopram

Fluvoxamin

Dextromethorfan

Grapefruitový džus

Diazepam

Itrakonazol

Digoxin

Klarithromycin

Granisetron

Klotrimazol

Haloperidol

Midazolam

Kodein

Omeprazol

Lansoprazol

Ritonavir

Loratadin
Losartan
Lovastatin
Meloxikam
Pantoprazol
Propafenon
Sertralin
Sildenafil
Simvastatin
Theofylin
Zolpidem
Zopiklon
CYP – cytochrom
Substráty CYP3A4 jsou taktéž amlodipin, felodipin, isradipin, lacidipin, nimodipin a nitrendipin.
Plazmatická koncentrace těchto léčiv tak může být ovlivněna současným podáním induktorů
nebo inhibitorů CYP3A4. Mezi typické induktory CYP3A4 patří: fenobarbital, fenytoin,
karbamazepin, rifabutin, rifampicin, troglitazon a třezalka tečkovaná. (75)
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Vedle členění CaB do třech základních skupin v závislosti na struktuře je dalším možným dělením
CaB jejich rozdělení do tří generací, kde za druhou generaci jsou označovány CaB s prodlouženým
účinkem, který může být přirozenou vlastností léčivé látky nebo vlastností vzniklou úpravou
do lékových forem s prodlouženým uvolňováním. Jako třetí generace jsou označována léčiva se
silnou vazbou na membrány, způsobenou kladným nábojem nebo lipofilitou molekuly. Tato
vlastnost následně vede k pomalému obsazování kalciových kanálů i k pomalému uvolňování
z kanálů. Výsledkem je prodloužení doby účinku léku a ovlivnění frekvence NÚ. Nerespektování
délky účinku léčiva je dalším DRP. Rozdělení CaB do jednotlivých generací je uvedeno v tabulce 11.
(70)
Tabulka 11: zařazení CaB do generací (70)
Skupina

I.

Dihydropyridiny

Generace I.
Nifedipin

II.

Generace II.

III.

Generace III.

Nifedipin SR

Amlodipin

Felodipin ER

Lacidipin

Isradipin SRO
Nitrendipin
Nimodipin
Benzothiazepiny

Diltiazem

Diltiazem SR

Fenylalkylaminy

Verapamil

Verapamil SR

CaB – blokátory kalciových kanálů
CaB jsou kontraindikovány v případě akutního srdečního selhání (SS), diltiazem a verapamil též
u AV blokády a bradykardie. (76)
DIURETIKA
K léčbě AH se používají především thiazidová diuretika (TD) nebo thiazidům podobná diuretika.
Mechanismem účinku jmenovaných diuretik je zabránění reabsorpce Na+ v distálním tubulu
ledvin. V důsledku zabránění reabsorpce Na+ dochází ke zvýšení diurézy a poklesu TK. Vedle
zvýšených ztrát Na+ dochází i ke většímu vylučování K+. Oproti tomu klesá vylučování vápenatých
kationtů (Ca2+). (77)
Předpokladem pro dosažení účinku TD je působení léčiva v distálním tubulu. V případě selhání
ledvin se léčivo nemůže dostat do místa účinku a nemůže tedy působit. Nasazení TD u pacienta se
selháním ledvin je lékovým pochybením. V tomto případě je možné nasadit kličková diuretika
(KD), která se jinak při samotné léčbě AH nepoužívají. KD brání reabsorpci Na+ ve vzestupné části
Henleovy kličky, kde se vstřebává větší množství Na+ než v distálním tubulu. Tímto je také vliv
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na diurézu podstatně vyšší. Hlavní indikací KD jsou pak otoky například při SS. Užití KD u AH
nekomplikované uvedenými komorbiditami je jednou z častých zbytných indikací. (77)
Z uvedeného mechanismu účinku lze odvodit i následující NÚ: hypokalémie, hypotenze
a hypovolémie s možnou reflexní aktivací vasokonstrikčního systému RAAS. Hypokalémii lze řešit
kombinací s kalium šetřícími diuretiky. Diuretika mají též metabolické NÚ. Nepříznivý je jejich vliv
na metabolismus glycidů, kyseliny močové a lipidů. (77, 78, 79)
V souvislosti s NÚ lze uvést i některé kontraindikace. Relativní kontraindikace TD, související
s jejich nepříznivými metabolickými účinky, jsou DM a hyperurikémie. Kontraindikována jsou TD
v případě závažné poruchy funkce ledvin, při závažných poruchách rovnováhy elektrolytů a dně.
(77, 78, 79, 80, 81)
BETABLOKÁTORY
Mechanismem účinku BB je blokáda β-adrenergních receptorů sympatiku. Podle afinity
k receptorům β1 nebo β2 rozdělujeme BB na kardioselektivní (vazba na β1 receptory) a neselektivní
(vazba na β1 i β2 receptory). Blokádou β1 receptorů dochází ke snížení srdeční frekvence
(negativně chronotropní efekt), síly kontrakce srdečního svalu (negativně inotropní efekt),
vodivosti převodního systému (negativně dromotropní efekt), vzrušivosti myokardu (negativně
bathmotropní efekt) a vylučování reninu v ledvinách. Další skupinou BB jsou BB s vnitřní
sympatomimetickou aktivitou (ISA). Výhodou BB s ISA je lepší tolerance fyzické námahy, příznivý
vliv na glykémii a hladinu HDL cholesterolu a menší sklon k bradykardii. Jejich největší nevýhodou
je však nižší antihypertenzní působení a prakticky chybějící vliv na průtok krve ledvinami. Poslední
skupinou BB jsou BB s vasodilatačním účinkem, jejichž hlavní výhodou je nezhoršování periferní
rezistence. (55, 77)
Užívání BB je v současné době doporučováno především při AH doprovázené dalšími
komorbiditami jako ICHS, chronické SS a tachyarytmie. (82)
Z uvedeného výčtu působení BB lze odvodit i některé nejčastější NÚ. Nejvíce NÚ je spojováno
s kardio-neselektivními BB, blokádou β2 receptorů. Blokáda β2 receptorů může zapříčinit
bronchokonstrikci a periferní vasokonstrikci. Další NÚ souvisí též s blokádou β1 receptorů. Blokáda
β1 receptorů může, vedle žádoucího snížení TK, vést k bradykardii, sinoatriální nebo AV blokádě
a zhoršení psychického stavu. BB se vyznačují též nežádoucím metabolickým efektem.
K metabolickým NÚ patří útlum glykogenolytických účinků katecholaminů, zastření projevů
hypoglykémie, zvýšení hladiny triglyceridů a lehké snížení HDL cholesterolu. (77)
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Vzhledem k NÚ BB jsou BB absolutně kontraindikovány v případě tepové frekvence nižší než 50
tepů za minutu, AV blokád a při úplném uzávěru cév. Relativními kontraindikacemi BB jsou AB,
chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a sklony ke zhoršenému perifernímu prokrvení jako
Raynaudův syndrom a ICHDK. Z důvodu jmenovaných NÚ jsou BB v léčbě nekomplikované AH
využívány méně. Vždy je však potřeba uvažovat v souvislostech – konkrétní skupina BB
a komorbidity pacienta. (73, 77)
DALŠÍ LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
Léčiva s centrálně sympatolytickými účinky
Mezi léčiva s centrálně sympatolytickými účinky se řadí α2 sympatomimetika a agonisté
I1 receptorů. Stimulací α2 nebo I1 receptorů dochází k potlačení sympatické aktivity v centrální
nervové soustavě, v jejímž důsledku dochází k periferní vasodilataci a poklesu TK. Vzhledem
k zatím neprokázanému příznivému účinku na prognózu pacienta se řadí mezi antihypertenziva
2. volby, která jsou vhodná pro kombinaci s antihypertenzivy 1. volby. (56, 83)
S centrálně sympatolytickým účinkem a periferní vasodilatací jsou spojeny i některé NÚ, týkají se
především α2 sympatomimetik, jako: sedace, bradykardie, sucho v ústech, retence tekutin,
sexuální dysfunkce a ortostatická hypotenze. Vzhledem k velkému počtu NÚ se jedná o špatně
snášená antihypertenziva. (56)
α1-sympatolytika
Blokádou α1 receptorů dochází vlivem α1 sympatolytického účinku k arteriální vasodilataci
a poklesu TK. Na rozdíl od centrálně sympatolytických léčiv je počátek terapie spojován s reflexní
tachykardií. Dalšími NÚ, vzniklými v důsledku vasodilatace, jsou edém a posturální hypotenze.
I tato skupina léčiv patří k antihypertenzivům druhé volby. (56)
LÉKOVÉ PROBLÉMY SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SKUPINY ANTIHYPERTENZIV
Mezi DRP společné pro celou skupinu léčiv patří chybné nastavení léčby v důsledku
nemonitorování efektu léčby. Vyvarování se tomuto DRP může pomoci měření TK v lékárně. Další
oblastí, kde může FP pomoci, je podpora adherence, která je v případě AH obecně nízká. Výsledný
efekt terapie mohou negativně poznamenat potravinové interakce (především potrava bohatá
na Na+) a interakce s volně prodejnými léčivy. Mezi časté interakce s volně prodejnými léčivy patří
interakce s nesteroidními antirevmatiky (NSAID). (84)
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NSAID
V regulaci TK se uplatňují prostaglandiny prokukované dření ledvin, které mají vedle
vasodilatačního účinku i účinek na vylučování Na+, a tím i tekutin. Inhibicí enzymu
cyklooxygenázy-1 (COX-1), ke které dochází po podání neselektivních NSAID, dochází k inhibici
tvorby prostaglandinů a dekompenzaci TK. (84, 85)
Metaanalýzy těchto zpráv ukazují, že zvýšení středního arteriálního TK je malé, přibližně 5 mm Hg.
Bylo však prokázáno zvýšené riziko AH v souvislosti s podáním NSAID pro určité populační
podskupiny. Jedná se především o pacienty staršího věku, s poškozením eliminačních orgánů,
především ledvin, a pacienty s již diagnostikovanou AH. (86, 87)
Všechny mechanismy, kterými mohou NSAID působit na regulaci TK, nejsou zatím objasněny.
Vedle účinků na vaskulární rezistenci a kontrolu objemu extracelulární tekutiny, jsou diskutovány
mechanismy jako snížení adrenergní aktivity nebo zrušení odpovědi baroreceptorů. (84, 85, 86,
87)
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3. Praktická část
3.1. Metodika praktické části
Data pro DP byla řešitelem sbírána ve veřejné lékárně v Kralovicích (Plzeň – sever) v období
od 25. 9. 2014 – 23. 1. 2015. V lékárně byli zaměstnáni 4 odborní pracovníci. Oficína lékárny
disponovala 3 výdejními místy a dispenzačním koutem. Dispenzační kout byl vybaven stolem,
2 židlemi, prostorem pro odkládání svršků a osobní váhou. Přestože byl součástí oficíny, z její zbylé
části nebylo do dispenzačního koutu vidět. Lékárna již poskytovala měření TK.
Většině zúčastněných KL byla možnost změření TK nabídnuta při dispenzaci, přičemž jim byl
nabídnut i letáček s podrobnostmi měření. KL byli informováni, že k měření mají s sebou mít
seznam užívaných léčiv, včetně jejich síly a dávkování. Na seznamu neměla chybět ani léčiva
zakoupená bez lékařského předpisu. Každý KL měl pokud možno znát i svoji výšku, hmotnost
a hladinu celkového cholesterolu. Měření probíhalo v dispenzačním koutě po předchozím
objednání na konkrétní hodinu nebo ihned po výzvě, pokud to umožňovaly provozní podmínky
lékárny a KL znal všechny potřebné informace.
K měření TK byl použit validovaný a kalibrovaný tonometr Omron M6 Comfort s univerzální
manžetou. Měření probíhalo podle doporučení České lékárnické komory, uvedeného mimo jiné
v teoretické části DP. (21) Před samotným měřením byl s KL vyplněn anonymní formulář,
zahrnující otázky otevřené, polozavřené a zavřené, při jehož vyplňování byl využit čas potřebný
pro zklidnění KL. Po celou dobu vyplňování formuláře seděl KL na židli s již sundanými svršky.
Výjimku tvořila pouze trička s dlouhým rukávem, která byla sundána těsně před měřením.
Ve formuláři byly zahrnuty otázky týkající se demografických údajů (pohlaví, věk, dosažené
vzdělání, velikost obce – bydliště KL), otázky zjišťující vztah mezi KL a monitoringem TK (frekvence
měření TK, místo obvyklého měření, poslední naměřená hodnota TK). KL byl rovněž dotazován
na jím předpokládanou optimální hodnotu TK, názor, zda je znalost hodnoty svého TK důležitá
a zda může vysoký TK vést ke zdravotním komplikacím. KL byl tázán i na případný zájem o měření
TK v lékárně a jeho vztah k lékárně, kde bylo měření uskutečněno (jedná-li se o KL, který
navštěvuje více lékáren nebo pouze výše zmíněnou). Formulář obsahoval i otázky zaměřené
na lékovou anamnézu a nemoci, s kterými se KL léčí. Léková anamnéza byla vyplněna včetně KL
užívaných volně prodejných léčiv a doplňků stravy. Do formuláře byla vyplněna taktéž hmotnost,
výška, hladina cholesterolu a vztah KL ke kouření a alkoholu, pokud byla tato fakta známa.
Z hmotnosti a výšky, byl následně vypočítán BMI.
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Do druhé části formuláře byly zaznamenány naměřené hodnoty TK. Ve všech případech se jednalo
o trojí měření, kde časový rozestup mezi jednotlivými měřeními nebyl kratší než 2 minuty
(ve většině případů okolo 3-4 minut). Průměr byl vypočítán z druhého a třetího měření,
zaokrouhlen vždy na celá čísla. Zaznamenány pak byly i skutečnosti, které mohly měření ovlivnit –
pití kávy, kouření (obojí pouze v případě, že událost nastala do 30 minut před měřením), časový
odstup mezi léčivy ovlivňujícími TK a měřením a případně jiné podstatné skutečnosti.
Na závěr KL obdržel kartičku s naměřenými hodnotami a v případě vhodnosti a zájmu i edukační
materiály o AH, dyslipidémii a/nebo DM. Byl-li v průběhu monitoringu zaznamenán DRP, byl KL
na skutečnost upozorněn, případně mu zároveň byla vypracována i písemná zpráva, která byla
do druhého dne k vyzvednutí v lékárně nebo zaslána e-mailem. Ve většině případů byl
o skutečnosti informován i ošetřující lékař. Z důvodu možnosti zaslání zprávy e-mailem
nebo informování o DRP zjištěných až při retrospektivní analýze dat byl KL požádán i o kontakt
na svoji osobu. Na přání KL nebyl tento údaj do formuláře vyplněn, ale pouze zaznamenán
do poznámek řešitele.
Data byla vyplňována do předem vytištěných formulářů a následně přepsána do elektronické
podoby – dotazníku vytvořeného pomocí aplikace Google. Z elektronické podoby byla data
automaticky převáděna do programu Microsoft Excel 2007, pomocí kterého byl počítán průměr,
směrodatná odchylka (SD), modus a medián. Data byla dále řešitelem vyhodnocována pomocí
frekvenční analýzy.
Potenciální DRP zjištěné přímo v průběhu konzultace s KL nebo retrospektivně byly klasifikovány
dle modifikované klasifikace V5.01 PCNE. (59) V případě, že se DRP týkal léčiva vázaného na
lékařský předpis, byl o tomto nejprve informován ošetřující lékař.
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3.2. Výsledky
Data byla získána od 199 KL.
3.2.1. Socio-demografické údaje
Měření se zúčastnilo 110 žen (55,3 %) a 89 mužů (44,7 %), jejichž průměrný věk byl přibližně
50 let. Konkrétní údaje o věku jsou uvedeny v tabulce 12.
Tabulka 12: zastoupení KL podle věku (N = 199)
Muži

Ženy

Všichni KL

Průměrný věk

52,3

47,6

49,7

SD

± 15,8

± 17,8

± 17,5

Minimální věk

19,0

19,0

19,0

Maximální věk

85,0

91,0

91,0

Medián věku

55,0

48,0

52,0

N – denominátor (100 %); KL – klient; SD – směrodatná odchylka
Rozdíly mezi dosaženým vzděláním mužů a žen byly malé. U mužů i žen bylo nejvíce
frekventované středoškolské vzdělání s maturitou, nejméně pak základní vzdělání. Vzdělání KL
upřesňuje tabulka 13.
Tabulka 13: zastoupení KL podle nejvyššího dosaženého vzdělání (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Základní

6,0

3,0 %

Střední bez maturity

40,0

20,1 %

Střední s maturitou

98,0

49,2 %

Vyšší odborné

18,0

9,1 %

Vysokoškolské

37,0

18,6 %

N – denominátor (100 %)
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Největší část KL, kteří se zúčastnili měření, bydlela v obci s počtem obyvatel méně než 5000, což
odpovídá městu, ve kterém bylo měření uskutečněno. Více o velikostech bydliště vypovídá
tabulka 14.
Tabulka 14: zastoupení KL podle velikosti bydliště (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

do 5000

170

85,5%

5000-10000

12

6,0 %

10000-20000

4

2,0 %

20000-50000

2

1,0 %

50000-100000

4

2,0 %

100000-1 milion

5

2,5 %

nad 1 milion

2

1,0 %

N – denominátor (100 %)
Většina KL navštěvovala pouze lékárnu, ve které probíhalo měření. Všichni KL, kteří navštěvovali
pouze jmenovanou lékárnu, uvedli jako bydliště obec s počtem obyvatel pod 5000. Naopak žádný
z KL, kteří uvedli jako bydliště obec s větším počtem obyvatel, nenavštěvoval výhradně lékárnu,
ve které se zúčastnil měření TK. Rozdělení KL podle toho, jak navštěvují uvedenou lékárnu,
specifikuje tabulka 15.
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Tabulka 15: navštěvovanost lékárny (N = 199)

Absolutní četnost

Relativní četnost

106

53,3 %

57

28,6 %

36

18,1%

Výhradně návštěva lékárny, ve které
probíhalo měření

Výjimečné návštěvy jiných lékáren

Navštěvování jiné lékárny nebo většího
počtu lékáren
N – denominátor (100 %)

3.2.2. Otázky mapující znalosti krevního tlaku, zkušenosti a zájem o jeho měření
3.2.2.1. Povědomí klientů o hodnotě svého krevního tlaku
Povědomí o hodnotě svého TK měly více než čtyři pětiny KL. Přesněji o znalosti hodnoty TK
vypovídá tabulka 16.
Tabulka 16: rozdělení KL podle (ne)znalosti vlastního TK (N = 199)
Absolutní četnost
KL mající představu o hodnotě svého
TK

Relativní četnost

165

82,9 %

34

17,1 %

KL nemající představu o hodnotě
svého TK
KL – klient; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak

Tabulky 17-18 specifikují rozdíly mezi znalostí hodnoty svého TK u žen a u mužů.
Tabulka 17: rozdělení KL – žen podle (ne)znalosti vlastního TK (N = 110)
Absolutní četnost

Relativní četnost

90

81,8 %

20

18,2 %

Ženy mající představu o hodnotě
svého TK
Ženy nemající představu o hodnotě
svého TK
N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
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Tabulka 18: rozdělení KL – mužů podle (ne)znalosti vlastního TK (N = 89)
Absolutní četnost

Relativní četnost

75

84,3 %

14

15,7 %

Muži mající představu o hodnotě
svého TK
Muži nemající představu o hodnotě
svého TK
N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak

Znalosti hodnot vlastního TK v závislosti na dosaženém vzdělání a věku jsou uvedeny v tabulkách
19-20.
Tabulka 19: povědomí o hodnotě vlastního TK s ohledem na vzdělání
Relativní četnost KL majících představu o hodnotě svého TK
Základní
Střední bez maturity

100,0 %
95,0 %

Střední s maturitou

83,7 %

Vyšší odborné

83,3 %

Vysokoškolské
KL – klient; TK – krevní tlak

64, 9%

Tabulka 20: povědomí o hodnotě vlastního TK s ohledem na věk
Relativní četnost KL majících představu o hodnotě svého TK
18-25 let

26,7 %

25-35 let

65,0 %

35-45 let

72,4 %

45-55 let

100,0 %

55-65 let

97,8 %

65-75 let

100,0 %

75-85 let

100,0 %

85-95 let
KL – klient; TK – krevní tlak

100,0 %

Povědomí o hodnotě vlastního TK byla tím častější, čím byl KL starší. Ze 115 KL starších 45 let
neměl představu o hodnotě svého TK pouze 1 KL. Oproti tomu, z 84 KL mladších 45 let nemělo
představu o svém TK 33 KL. Z relativní četnosti hodnotící povědomí o svém TK vztažené
na vzdělání vyplývá, že nejmenší povědomí měli vysokoškolsky vzdělaní KL, což je ale patrně
způsobeno tím, že 81,0 % vysokoškolsky vzdělaných KL bylo mladších 45 let.
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3.2.2.2. Hodnota krevního tlaku při posledním měření u lékaře, frekvence a místo
obvyklého měření krevního tlaku
KL, kteří měli povědomí o hodnotě svého TK, byli dotazováni na jeho konkrétní hodnotu.
Rozdělení KL do skupin podle poslední naměřené hodnoty TK je uvedeno v tabulce 21.
Tabulka 21: rozdělení KL podle poslední naměřené hodnoty TK (N = 165)
Absolutní četnost

Relativní četnost

< 120/80 mm Hg

16

9,7 %

120-129/80-84 mm Hg

46

27,9 %

130-139/85-89 mm Hg

73

44,2 %

≥ 140/90 mm Hg

17

10,3 %

≥ 140/< 90

13

7,9 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
V případě, že STK KL odpovídal určité skupině, ale DTK byl vyšší, než je u této skupiny uvedeno, byl
KL zapsán do následující skupiny (například KL s TK 105/80 mm Hg byl zapsán do skupin „120129/80-84 mm Hg“ z důvodu vyššího DTK). Tabulka 22 popisuje jednotlivé skupiny na základě
věkové charakteristiky.
Tabulka 22: věková charakteristika skupin, vzniklých na základě informace o poslední neměřené
hodnotě TK (N = 199)
Průměrný věk

SD

Minimální věk

Medián věku

< 120/80 mm Hg

34,4

± 12,2

19,0

32,0

120-129/80-84 mm Hg

44,5

± 12,0

21,0

43,5

130-139/85-89 mm Hg

58,2

± 13,0

26,0

61,0

≥ 140/90 mm Hg

63,1

± 11,8

44,0

61,0

≥ 140/< 90

70,1

± 10,8

53,0

74,0

mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); SD – směrodatná odchylka; TK –
krevní tlak
Vyšší hodnoty TK byly obecně naměřeny u starších KL. U žádného KL mladšího 53 let nebyla
při předchozím měření naměřena izolovaná systolická AH.
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KL byl TK měřen většinou jedenkrát za rok a častěji – celkem u 173 KL (86,9 %) – přičemž nejčastěji
KL uváděli interval méně často než jednou za tři měsíce, ale minimálně jednou za rok a častěji.
Nejfrekventovanější byl údaj jedenkrát za rok – celkem 70 KL (35,2 %), z čehož bylo 54 žen
(77,1 %), které většinou uvedly, že se jedná o měření TK při preventivní prohlídce u gynekologa.
Jedenkrát za tři měsíce byl TK měřen 54 KL (27,1 %), přičemž 49 KL (90,7 %) uvedlo, že tato měření
probíhala u lékaře při pravidelném předepisování léčiv. Blíže o zkušenostech KL s pravidelností
měření TK vypovídá tabulka 23, kde absolutní a relativní četnost vyjadřuje pouze množství KL
v dané kategorii s vyloučením kategorie předchozí (například počet KL, kterým byl TK měřen
jedenkrát do měsíce a častěji, je uveden již bez KL, kterým byl TK měřen jedenkrát do týdne
a častěji).
Tabulka 23: frekvence měření TK u KL (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Jedenkrát do týdne a častěji

12

6,0 %

Jedenkrát do měsíce a častěji

18

9,1 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji

55

27,6 %

Jedenkrát za rok a častěji

88

44,2 %

Nižší frekvence než jedenkrát za rok

19

9,6 %

Nikdy

7

3,5 %

KL – klient; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Frekvenci měření TK u 34 KL, kteří při předchozí otázce „máte představu o hodnotě Vašeho TK“
odpověděli, že nemají, popisuje tabulka 24.
Tabulka 24: frekvence měření TK u KL, kteří uvedli, že nemají představu o hodnotě svého TK
Absolutní četnost

Relativní četnost

Jedenkrát do týdne a častěji

0

0,0 %

Jedenkrát do měsíce a častěji

2

5,9 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji

1

2,9 %

Jedenkrát za rok a častěji

11

32,4 %

Nižší frekvence než jedenkrát za rok

13

38,2 %

Nikdy

7

20,6 %

KL – klient; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Zkušenosti s frekvencí měření TK s ohledem na hodnotu předchozího měření popisují grafy 1-5.
Rozdělení KL do jednotlivých skupin odpovídá dělení podle tabulky 23.
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6,0 %
6,0 %
Jedenkrát do týdne a častěji
13,0 %

Jedenkrát do měsíce a častěji

Jedenkrát za tři měsíce a častěji
75,0 %
Jedenkrát za rok a častěji

Graf 1: frekvence měření TK u KL s předchozí hodnotou TK < 120/80 mm Hg (N = 16)
2,2 %

2,2 %

8,7 %
8,7 %
Jedenkrát do týdne a častěji
Jedenkrát do měsíce a častěji
Jedenkrát za tři měsíce a častěji
Jedenkrát za rok a častěji
78,2 %
Nižší frekvence než jedenkrát za
rok

Graf 2: frekvence měření TK u KL s předchozí hodnotou TK 120-129/80-84 mm Hg (N = 46)
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1,4 %
5,5 %
9,6 %

Jedenkrát do týdne a častěji
Jedenkrát do měsíce a častěji

36,9 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji
Jedenkrát za rok a častěji
46,6 %

Nižší frekvence než jedenkrát za
rok

Graf 3: frekvence měření TK u KL s předchozí hodnotou TK 130-139/85-89 mm Hg (N = 73)

5,9 %
11,8 %

23,5 %

Jedenkrát do týdne a častěji
Jedenkrát do měsíce a častěji
Jedenkrát za tři měsíce a častěji
Jedenkrát za rok a častěji

17,6 %
Nižší frekvence než jedenkrát za
rok

41,2 %

Graf 4: frekvence měření TK u KL s předchozí hodnotou TK ≥ 140/90 mm Hg (N = 17)
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15,4 %

Jedenkrát do týdne a častěji
Jedenkrát do měsíce a častěji
53,8 %
30,8 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji

Graf 5: frekvence měření TK u KL s předchozí hodnotou TK ≥ 140/< 90 (N = 13)
Z grafů je patrné častější měření TK a závislosti na vyšší hodnotě předchozího naměřeného TK.
Zatímco většině KL s předchozí hodnotou TK nižší než 130/85 mm Hg byl TK měřen s frekvencí
nižší než jedenkrát za tři měsíce, u KL s hodnotami TK nad 130/85 mm Hg frekvence měření
narůstala. U KL s výskytem izolované systolické AH nebyl zaznamenán interval mezi měřeními TK
delší než tři měsíce.
KL měli různé zkušenosti s místem měření TK. Většině KL byl TK měřen u lékaře. Četnosti
jednotlivých míst měření TK jsou uvedeny v tabulce 25. Jiná místa měření byla: dům
s pečovatelskou službou, zaměstnání KL a domácí měření, které KL neuskutečňoval ve své
domácnosti.
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Tabulka 25: četnosti míst měření TK (N = 192)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Domácí měření

23

12,0 %

Lékař

160

83,3 %

Lékárna

4

2,1 %

Jiné zdravotnické zařízení

2

1,0 %

Jiné

3

1,6 %

N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Většina KL rovněž uvedla, že by měla zájem o měření TK v lékárně. Ze 7 KL, kteří odpověděli, že jim
TK není měřen nikdy, by mělo zájem o měření v lékárně 5 KL, zbylí 2 si nebyli jistí. Zájem KL
o měření TK v lékárně shrnuje tabulka 26.
Tabulka 26: zájem KL o měření TK v lékárně (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano (mám zájem)

157

78,9 %

Ne (nemám zájem)

8

4,0 %

Nevím

34

17,1 %

KL – klient; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Místa obvyklého měření TK u KL, kteří by neměli zájem o měření TK v lékárně, znázorňuje graf 6.

12,5 %
domácí měření
37,5 %

měření u lékaře
jiné místo měření

50,0 %

Graf 6: obvyklá místa měření TK KL, kteří by neměli zájem o měření TK v lékárně (N = 8)

48

Frekvenci měření TK KL, kteří uvedli, že by měli zájem o měření TK v lékárně popisuje graf 7.
Jednotlivé kategorie jsou voleny stejně jako u předchozích tabulek a grafů, hodnotících intervaly
mezi měřeními.

3,2 %
4,5 %
10,2 %

9,5 %

Jedenkrát do týdne a častěji
Jedenkrát do měsíce a častěji
Jedenkrát za tři měsíce a častěji
26,1 %

Jedenkrát za rok a častěji
Nižší frekvence než jedenkrát za
rok

46,5 %

Nikdy

Graf 7: dosavadní frekvence měření TK KL, kteří by měli zájem o měření TK v lékárně (N = 157)
Z 26 KL, kterým byl TK měřen méně často než jedenkrát do roka nebo vůbec, žádný neodpověděl,
že by neměl zájem o měření TK v lékárně – 21 těchto KL by o měření mělo zájem a 5 KL si nebylo
jistých.
3.2.2.3. Názory klientů na význam měření krevního tlaku a jejich zájem o měření
krevního tlaku v lékárně
Většina KL považovala znalost hodnoty svého TK za důležitou. Názory KL na důležitost znalosti
hodnoty svého TK jsou uvedeny v tabulce 27.
Tabulka 27: názory KL na důležitost znalosti hodnoty TK (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano, znalost hodnoty TK je důležitá

188

94,5 %

Ne, znalost hodnoty TK není důležitá

5

2,5 %

Nevím

6

3,0 %

N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
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Všichni KL, kteří nepovažovali znalost této hodnoty za důležitou, ji však znali a uvedli poslední
hodnotu TK nižší než 140/90 mm Hg. Všem těmto KL byl TK obvykle měřen lékařem.
KL byli dotazováni i na názor, jakou hodnotu TK považují obecně za optimální. Názory KL shrnuje
tabulka 28. Do kategorie ≤140/90 mm Hg byla zahrnuta i odpověď 120/90 mm Hg. Ve všech
kategoriích jsou opět uvedeny pouze počty KL charakterizující daný úsek hodnot bez zahrnutí
předešlého (například KL, započítáni do kategorie ≤ 130/85 mm Hg považovali za optimální
hodnotu TK hodnotu menší nebo rovnou 130/85 mm Hg, ale vyšší než 120/80 mm Hg).
Tabulka 28: názory KL na optimální hodnotu TK (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

≤ 120/80 mm Hg

99

49,7 %

≤ 130/85 mm Hg

75

37,7 %

≤140/90 mm Hg

23

11,6 %

>140/90 mm Hg

2

1,0 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
100 % KL souhlasilo s tvrzením, že vyšší hodnota TK může vést ke zdravotním komplikacím.
3.2.3. Životní styl klientů
KL byli tázáni na svůj vztah ke kouření a alkoholu. Na tyto otázky odpověděli všichni KL. O vztahu
KL ke kouření vypovídá tabulka 29.
Tabulka 29: vztah KL ke kouření (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano, kouřím pravidelně

27

13,6 %

Ano, kouřím příležitostně

7

3,5 %

Jsem exkuřák/čka

28

14,1 %

Ne, nikdy jsem nekouřil/a

137

68,8 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
Nekuřáctví dominovalo ve skupině žen i mužů – 84,5 % žen a 48,3 % mužů jsou nekuřáky. Vyšší
zastoupení kuřáků bylo mezi muži – 20,2 % (u žen 8,2 %). Mezi muži bylo rovněž více exkuřáků 27,0 % (oproti 3,6 % u žen). Zastoupení mužů a žen v jednotlivých skupinách znázorňují
grafy 8 a 9.
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8,2 %

2,7 %
3,6 %

Ano, kouřím pravidelně
Ano, kouřím příležitostně
Jsem exkuřačka
Ne, nikdy jsem nekouřila
85,5 %

Graf 8: grafické znázornění vztahu KL – žen ke kouření (N = 110)

20,2 %

Ano, kouřím pravidelně
4,5 %

48,3 %

Ano, kouřím příležitostně
Jsem exkuřák
Ne, nikdy jsem nekouřil

27,0 %

Graf 9: grafické znázornění vztahu KL – mužů ke kouření (N = 89)
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Většina KL nikdy nekouřila. Počet KL, kteří kouřili pravidelně, je přibližně stejný jako KL, kteří byli
exkuřáky. Skupinu pravidelných kuřáků (nejsou zahrnuti příležitostní kuřáci) charakterizuje
následující tabulka 30.
Tabulka 30: rozdělení kuřáku podle průměrného počtu vykouřených cigaret denně (N = 27)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Méně než 5 cigaret denně

0

0,0 %

5-10 cigaret denně

7

25,9 %

10-15 cigaret denně

13

48,2 %

15-20 cigaret denně

1

3,7 %

20 a více cigaret denně

6

22,2 %

N – denominátor (100 %)
Průměrná délka trvání abstinence ve skupině exkuřáků byla 18,6 roku, medián 17,5 roku a modus
10 let.
Většina KL se přihlásila k příležitostnému pití alkoholu. Rozdělení KL v závislosti na konzumaci
alkoholu vyjadřuje tabulka 31.
Tabulka 31: vztah KL k alkoholu (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Abstinentství

31

15,6 %

Příležitostná konzumace alkoholu

155

77,9 %

Pravidelná konzumace alkoholu

13

6,5 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
Ve skupině KL, kteří pravidelně konzumovali alkohol, byla jedna žena. Pouze 2 KL z této skupiny
byli nekuřáci – počet kuřáků a příležitostných kuřáků byl 8 (zbylí 3 byli exkuřáci). Ve skupině
abstinentů nebyl žádný kuřák, pouze 1 exkuřák.
KL byli dotazování i na výšku a hmotnost. Na tyto otázky odpověděli rovněž všichni KL. Ze znalosti
výšky a hmotnosti byl řešitelem vypočítán BMI podle vzorce: tělesná hmotnost/výška 2
(v metrech). (88) Tělesným údajům (hmotnosti, výšce a BMI) KL se věnuje tabulka 32. Rozdělení KL
podle vypočítaných hodnot BMI upřesňuje tabulka 33. (88)
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Tabulka 32: tělesné údaje KL (N = 199)
Průměr

Modus

Medián

Maximum

Minimum

Hmotnost

76,0

65,0

75,0

104,0

54,0

Výška

175,0

178,0

174,0

195,0

155,0

BMI

24,8

23,5

24,7

33,7

18,6

BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index); KL – klient; N – denominátor (100 %)
Tabulka 33: rozdělení KL podle vypočítaných hodnot BMI (N=199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

BMI < 18,5 (podváha)

0

0%

BMI 18,5-24,9 (norma)

107

53,8 %

BMI 25,0-29,9 (nadváha)

75

37,7 %

BMI ≥ 30 (obezita)

17

8,5 %

BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index); KL – klient; N – denominátor (100 %)
Více než 50 % KL mělo BMI v normě, žádný KL neměl podváhu a zbylí KL měli nadváhu nebo
obezitu.
Hladinu svého celkového cholesterolu znaly téměř tři čtvrtiny KL. Cholesterol v normě (5 mmol/l
a méně) měla přibližně pouze polovina těchto KL. Mezi 70 KL se zvýšenou hladinou cholesterolu
byli více zastoupeni muži – 40 KL (57,1 %). Otázku celkového cholesterolu přibližuje tabulka 34.
(88)
Tabulka 34: rozdělení KL podle hodnoty celkového cholesterolu (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Celkový cholesterol v normě (≤ 5 mmol/l)

74

37,2 %

Celkový cholesterol > 5 mmol/l a ≤ 6 mmol/l

48

24,1 %

Celkový cholesterol > 6 mmol/l

22

11,1 %

Neznámá hladina cholesterolu

55

27,6 %

KL – klient; mmol/l – milimol/litr; N – denominátor (100 %)
Z KL, kteří měli cholesterol vyšší než 5 mmol/l, mělo 50 KL zároveň BMI vyšší než 25. Kombinace
kuřáctví (počítáni jsou zde i příležitostní kuřáci), vyššího/vysokého BMI (> 25) a vyššího/vysokého
cholesterolu (> 5 mmol/l) byla zaznamenána u 13 KL – 11 mužů a 2 žen. Z těchto KL zároveň 3 KL
uvedli, že pravidelně konzumovali alkoholické nápoje.
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3.2.4. Vyskytující se onemocnění v anamnézách klientů
KL byli dotazováni na výskyt AH a jiných onemocnění v anamnéze. Výskytu AH se věnuje
tabulka 35.
Tabulka 35: rozdělení KL dle výskytu AH v anamnéze (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

KL s dosud nediagnostikovanou AH

117

58,8 %

KL s diagnostikovanou AH

82

41,2 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; N – denominátor (100 %)
Mezi KL, kteří uvedli výskyt AH ve své anamnéze, bylo vyšší zastoupení mužů – 52 KL (63,4 % KL
s AH, 58,4 % z celkového počtu mužů). 62 KL (75,6 %) s AH v anamnéze navštěvovalo výhradně
lékárnu, ve které bylo měření uskutečněno. Věkovou charakteristiku těchto KL popisuje tabulka 36
a výskyt RF tabulka 37.
Tabulka 36: věková charakteristika KL s již diagnostikovanou AH
Průměrný věk KL

64,0 let

Průměrný věk KL – mužů

62,2 let

Průměrný věk KL – žen

65,9 let

Minimální věk KL

43,0 let

Minimální věk KL – mužů

45,0 let

Minimální věk KL – žen

43,0 let

Medián věku KL

63,0 let

Medián věku KL – mužů

62,5 let

Medián věku KL – žen

65,0 let

AH – arteriální hypertenze; KL – klient
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Tabulka 37: výskyt RF u pacientů s diagnostikovanou AH (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Kuřáci

20

24,4 %

Příležitostní kuřáci

2

2,4 %

Pravidelná konzumace alkoholu

9

11,0 %

BMI > 25

63

76,8 %

Celkový cholesterol > 5 mmol/l
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–

AH – arteriální hypertenze; mmol/l – milimol/l; N – denominátor (100 %); RF – rizikový faktor
Relativní četnost KL s diagnostikovanou AH a současně cholesterolem vyšším než 5 mmol/l není
uvedena, protože z 82 KL s AH 8 KL hodnotu svého celkového cholesterolu nevědělo. Jisté však je,
že zvýšenou hladinu cholesterolu mělo více než 50,0 % KL léčených na AH. Kombinaci kuřáctví
(myšleno i příležitostného), vysokého BMI a cholesterolu uvedlo 11 KL – 10 mužů a 1 žena.
84,6 % KL, kteří byli kuřáky (i příležitostnými) s vyššími hodnotami BMI a cholesterolu, bylo léčeno
na AH. Všichni 3 KL, kteří zároveň uvedli i pravidelnou konzumaci alkoholu, byli rovněž léčeni
na AH.
Zkušenostem KL (s diagnostikovanou AH) s dosavadním měřením TK a názorům na TK se věnují
tabulky 38-41.
Tabulka 38: frekvence měření TK u pacientů s diagnostikovanou AH (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Jedenkrát do týdne a častěji

11

13,4 %

Jedenkrát do měsíce a častěji

11

13,4 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji

47

57,3 %

Jedenkrát za rok a častěji

13

15,9 %

Nižší frekvence než jedenkrát za rok

0

0,0 %

AH – arteriální hypertenze; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Většině KL s diagnostikovanou AH byl TK měřen jednou za tři měsíce – jednalo se o přeměření TK
při předepisování léčiv, pouze v jednom případě byl TK s frekvencí jednou za tři měsíce měřen
doma. Místům obvyklého měření TK se věnuje tabulka 39.
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Tabulka 39: místa obvyklého měření TK u KL s diagnostikovanou AH (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Domácí měření (ve své domácnosti)

12

14,6 %

Lékař

66

80,5 %

Lékárna

1

1,2 %

Jiné

3

3,7 %

AH – arteriální hypertenze; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Tabulka 40: rozdělení KL s diagnostikovanou AH podle předchozí naměřené hodnoty TK (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

< 120/80 mm Hg

1

1,2 %

120-129/80-84 mm Hg

14

17,1 %

130-139/85-89 mm Hg

41

50,0 %

≥ 140/90 mm Hg

13

15,9 %

≥ 140/< 90 mm Hg

12

14,6 %

Neznámá předchozí hodnota TK

1

1,2 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor
(100 %)
Z 82 KL s diagnostikovanou AH mělo 56 KL (68,3 %) při předchozím měření u lékaře hodnotu TK
nižší než 140/90 mm Hg.
Tabulka 41: zájem KL s diagnostikovanou AH o měření TK v lékárně (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano (mám zájem)

62

75,6 %

Ne (nemám zájem)

4

4,9 %

Nevím

16

19,5 %

KL – klient; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Přibližně tři čtvrtiny KL s diagnostikovanou AH by mělo zájem o měření TK v lékárně.
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Vedle AH byli KL dotazováni i na další onemocnění, se kterými byli léčeni. Seznam KL uvedených
onemocnění, s výjimkou AH, je uveden v tabulce 42.
Tabulka 42: seznam chorob, které KL uvedli (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Dyslipidémie

49,0

24,6 %

Alergie

22,0

11,1 %

Hypothyreóza, strumektomie

20,0

10,1 %

Astma bronchiale

19,0

9,5 %

Diabetes mellitus

17,0

8,5 %

Deprese

15,0

7,5 %

Nespavost

15,0

7,5 %

Angina pectoris

11,0

5,5 %

Hyperurikémie

9,0

4,5 %

Infarkt myokardu

8,0

4,0 %

Migréna

8,0

4,0 %

Dyspepsie

6,0

3,0 %

Osteoporóza

6,0

3,0 %

Arytmie

3,0

1,5 %

Glaukom

2,0

1,0 %

Cévní mozková příhoda

1,0

0,5 %

Chronická obstrukční plicní nemoc

1,0

0,5 %

Chronický zánět žaludku

1,0

0,5 %

Ischemická choroba dolních končetin

1,0

0,5 %

Onkologické onemocnění

1,0

0,5 %

Osteoartróza

1,0

0,5 %

Prodělaný peptický vřed

1,0

0,5 %

Srdeční nedostatečnost

1,0

0,5 %

Tinitus

1,0

0,5 %

Ulcerózní kolitida

1,0

0,5 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
27 KL (13,6 %) uvedlo, že nejsou lékařem léčeni na žádné onemocnění – 4 z těchto KL si
nekupovali ani volně prodejná léčiva nebo doplňky stravy.
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Tabulka 43 se zabývá KL s již diagnostikovanou AH a dalšími chorobami, které se u nich
vyskytovaly.
Tabulka 43: komorbidity KL s již diagnostikovanou AH (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Dyslipidémie

40,0

48,8 %

Diabetes mellitus

16,0

19,5 %

Angina pectoris

11,0

13,4 %

Hyperurikémie

8,0

9,8 %

Infarkt myokardu

8,0

9,8 %

Nespavost

8,0

9,8 %

Alergie

5,0

6,1 %

Astma bronchiale

4,0

4,9 %

Deprese

3,0

3,7 %

Dyspepsie

3,0

3,7 %

Hypothyreóza, strumektomie

3,0

3,7 %

Osteoporóza

3,0

3,7 %

Arytmie

2,0

2,4 %

Cévní mozková příhoda

1,0

1,2 %

Glaukom

1,0

1,2 %

Chronická obstrukční plicní nemoc

1,0

1,2 %

Chronický zánět žaludku

1,0

1,2 %

Ischemická choroba dolních končetin

1,0

1,2 %

Prodělaný peptický vřed

1,0

1,2 %

Srdeční nedostatečnost

1,0

1,2 %

Tinitus

1,0

1,2 %

Ulcerózní kolitida

1,0

1,2 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; N – denominátor (100 %)
3.2.5. Léková anamnéze klientů
Součástí měřní AH byly i dotazy na lékovou anamnézu. KL byli tázáni na léčiva, která užívali na AH
a léčiva ostatní. Terapii AH u KL zúčastněných měření přibližují tabulky 44-48.

58

Tabulka 44: terapie AH u KL zúčastněných měření (N = 82)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Monoterapie

39

47,6 %

Kombinace dvou léčiv

23

28,0 %

Kombinace tří léčiv

15

18,3 %

Kombinace čtyř léčiv

5

6,1 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; N – denominátor (100 %)
Tabulka 45: zastoupení jednotlivých skupin antihypertenziv v monoterapii AH (N = 39)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Sartany

17

43,6 %

ACEi

16

41,0 %

BB

4

10,2 %

Diuretikum

1

2,6 %

Jiné antihypertenzivum

1

2,6 %

ACEi – inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu; AH – arteriální hypertenze; BB –
betablokátor; N – denominátor (100 %)
Nejčastěji užívanými antihypertenzivy v monoterapii AH byly ACEi a sartany.
Tabulka 46: dvojkombinace antihypertenziv u KL (N = 23)
Absolutní četnost

Relativní četnost

ACEi + diuretikum

5

21,7 %

ACEi + BB

4

17,4 %

ACEi + CaB

4

17,4 %

CaB + sartan

4

17,4 %

Sartan + diuretikum

3

13,0 %

BB + sartan

2

8,7 %

BB + CaB

1

4,4 %

ACEi – inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu; AH – arteriální hypertenze; BB –
betablokátor; CaB – blokátor kalciového kanálu; KL – klient; N – denominátor (100 %)
Nejčastěji užívanou dvojkombinací antihypertenziv byla kombinace ACEi s diuretikem, kde se
v 80,0 % jednalo i fixní kombinaci ACEi s TD a ve 20,0 % o kombinaci ACEi s fixní kombinací TD
a kalium-šetřícího diuretika. Průměrný věk KL užívajících dvojkombinaci ACEi s diuretikem byl
70,6 let, minimální věk 57,0 let a medián věku 71,0 let. Diuretika byla dále kombinována se
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sartany. Rovněž se jednalo především o fixní kombinaci s TD. Žádný z KL, u kterých byla podávána
tato dvojkombinace, nebyl mladší než 70 let.
Tabulka 47: trojkombinace antihypertenziv u KL (N = 15)
Absolutní četnost

Relativní četnost

ACEi + BB + diuretikum

3

20,0 %

ACEi + CaB + diuretikum

3

20,0 %

ACEi + BB + CaB

2

13,3 %

ACEi + CaB + moxonidin/rilmenidin

2

13,3 %

CaB + diuretikum + sartan

2

13,3 %

ACEi + BB + diuretikum (indapamid)

1

6,7 %

BB + CaB + sartan

1

6,7 %

BB + sartan + doxazosin

1

6,7 %

ACEi – inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu; AH – arteriální hypertenze; BB –
betablokátor; CaB – blokátor kalciového kanálu; KL – klient; N – denominátor (100 %)
Tabulka 48: čtyřkombinace antihypertenziv u KL (N = 5)
Absolutní četnost

Relativní četnost

ACEi + BB + CaB + moxonidin

2

40,0 %

ACEi + CaB + diuretikum + moxonidin

2

40,0 %

ACEi + BB + CaB + diuretikum

1

20,0 %

ACEi – inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu; AH – arteriální hypertenze; BB –
betablokátor; CaB – blokátor kalciového kanálu; KL – klient; N – denominátor (100 %)
19 KL (9,5 % z celkového počtu KL, 23,2 % hypertoniků) užívalo antihypertenziva bez kombinace
s jinými, lékařem předepisovanými, léčivy. U těchto KL se objevovala maximálně dvojkombinace
antihypertenziv. V následující tabulce 49 je uveden seznam dalších léčiv, vyskytujících se
v lékových anamnézách KL zúčastněných měření. 27 KL (13,6 %) uvedlo, že neužívá žádná lékařem
předepsaná léčiva.
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Tabulka 49: lékařem předepisována léčiva s výjimkou antihypertenziv (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

49

24,6 %

31

15,6 %

Antihistaminika

26

13,1 %

Hormonální antikoncepce

23

11,6 %

Benzodiazepiny

22

11,1 %

Inhibitory protonové pumpy

21

10,6 %

Levothyroxin

20

10,1 %

Kyselina acetylsalicylová

19

9,5 %

Antidepresiva

15

7,5 %

Hypnotika-sedativa (s výjimkou benzodiazepinů)

15

7,5 %

Metformin

15

7,5 %

Vápník, cholekalciferol

11

5,5 %

Alopurinol

9

4,5 %

Triptany

8

4,0 %

Venotonika, vazoprotektiva

8

4,0 %

Lokální kortikosteroidy (bez inhalačních)

4

2,0 %

Silymarin

4

2,0 %

Nesteroidní antirevmatika

4

2,0 %

Inzulín

3

1,5 %

Clopidogrel

2

1,0 %

Bisfosfonáty

2

1,0 %

Oftalmologika – analoga prostaglandinů

2

1,0%

Theofylin

2

1,0 %

BB – v jiné indikaci než AH

2

1,0 %

Antiepileptika

1

0,5 %

Antileukotrieny

1

0,5 %

Digoxin

1

0,5 %

Extrakt z ginkgo biloba

1

0,5 %

Kličková diuretika

1

0,5 %

Kyselina listová

1

0,5 %

Hypolipidemika
Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí
dýchacích cest
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Prokinetika

1

0,5 %

Periferní vazodilatancia

1

0,5 %

Suplementace draslíku

1

0,5 %

Pohlavní hormony (bez hormonální antikoncepce)

1

0,5 %

Nitráty

1

0,5 %

Anastrozol

1

0,5 %

Propafenon

1

0,5 %

SYSADOA

1

0,5 %

Mesalazin

1

0,5 %

AH – arteriální hypertenze; BB – betablokátor; LABA – (Long Acting Beta Agonist) dlouhodobě
působící bronchodilatancia; N – denominátor (100 %); SYSADOA – (SYmptomatic Slow Acting
Drugs of OsteoArthritis) symptomaticky pomalu působící léky při osteoartróze
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37 (18,6 %) měření zúčastněných KL uvedlo, že neužívá žádná volně prodejná léčiva nebo doplňky
stravy. Volně prodejná léčiva a doplňky stravy, které byly jmenovány zbylými 162 KL, jsou uvedeny
v tabulce 50.
Tabulka 50: volně prodejná léčiva a doplňky stravy uvedené KL (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Nesteroidní antirevmatika (pouze systémová)

52

26,1 %

Paracetamol

37

18,6 %

Bylinné produkty – čaje, extrakty z drog

33

16,6 %

Vitamíny (včetně multivitaminových přípravků)

31

15,6 %

Přípravky na zvýšení imunity (bez vitamínů)

21

10,6 %

Doplňky stravy při problémech s prostatou

13

6,5 %

Umělé slzy

12

6,0 %

Minerály

9

4,5 %

Nesteroidní antirevmatika – lokální

9

4,5 %

Doplňky stravy v období klimakteria

7

3,5 %

Homeopatie

7

3,5 %

Cholekalciferol + vápník

6

3,0 %

Kombinovaná analgetika, antipyretika

6

3,0 %

Kloubní výživa

5

2,5 %

Objemová laxativa, vláknina

4

2,0 %

Omega-3 mastné kyseliny, rybí tuk

4

2,0 %

Venotonika, vazoprotektiva

4

2,0 %

Antihistaminika

3

1,5 %

Inhibitory protonové pumpy

3

1,5 %

Antimykotika

2

1,0 %

Doplňky stravy snižující krevní cukr

2

1,0 %

Choleretika

2

1,0 %

Kontaktní laxativa

2

1,0 %

Lecitin

2

1,0 %

L-tryptofan

2

1,0 %

Osmotická laxativa

2

1,0 %

Antacida

1

0,5 %
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Deflatulencia – simetikon

1

0,5 %

Expektorancia

1

0,5 %

Koenzym Q 10

1

0,5 %

Mořská voda

1

0,5 %

Nosní dekongestiva

1

0,5 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
Nejčastěji uváděnými volně prodejnými léčivy byla nesteroidní antirevmatika, která byla
ve většině případů užívána na bolest (nejčastěji hlavy nebo zad). Z bylinných přípravků byly nejvíce
zastoupeny přípravky z ginkgo biloba, které tvořily 18,2 % zástupců této kategorie. Často
uváděnými volně prodejnými léčivy nebo doplňky stravy byly dále: paracetamol, vitamíny,
přípravky na zvýšení imunity (většinou nukleotidy nebo betaglukany), umělé slzy, minerály,
doplňky stravy na problémy s prostatou a v období klimakteria, lokální nesteroidní antirevmatika
a homeopatika.
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3.2.6. Výsledky měření krevního tlaku
Všem KL, kteří se zúčastnili měření, bylo provedeno trojí měření TK. Výsledky z jednotlivých
měření jsou uvedeny v tabulkách 51-53.
Tabulka 51: hodnoty TK – první měření
STK

DTK

132 mm Hg

78 mm Hg

± 14,1

± 10,1

Medián

132 mm Hg

78 mm Hg

Modus

129 mm Hg

78 mm Hg

Minimální hodnota

89 mm Hg

55 mm Hg

Maximální hodnota

215 mm Hg

105 mm Hg

Průměr
SD

DTK – diastolický krevní tlak; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; SD – směrodatná odchylka;
STK – systolický krevní tlak; TK – krevní tlak
Tabulka 52: hodnoty TK – druhé měření
STK

DTK

128 mm Hg

76 mm Hg

± 13,2

± 9,8

Medián

129 mm Hg

76 mm Hg

Modus

128 mm Hg

76 mm Hg

Minimální hodnota

92 mm Hg

55 mm Hg

Maximální hodnota

206 mm Hg

100 mm Hg

Průměr
SD

DTK – diastolický krevní tlak; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; SD – směrodatná odchylka;
STK – systolický krevní tlak; TK – krevní tlak
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Tabulka 53: hodnoty TK – třetí měření
STK

DTK

127 mm Hg

75 mm Hg

± 13,3

± 10,1

Medián

127 mm Hg

75 mm Hg

Modus

130 mm Hg

75 mm Hg

Minimální hodnota

91 mm Hg

56 mm Hg

Maximální hodnota

205 mm Hg

104 mm Hg

Průměr
SD

DTK – diastolický krevní tlak; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; SD – směrodatná odchylka;
STK – systolický krevní tlak; TK – krevní tlak
Při druhém a třetím měření byly naměřeny nižší hodnoty TK než při prvním měření a zároveň se
tyto hodnoty mezi sebou lišily méně než ve vztahu k hodnotě prvního měření. Z hodnot druhého
a třetího měření byl u každého KL vypočítán průměr. Tabulka 54 se zabývá charakteristikou STK
a DTK vypočítaných jako průměr z druhého a třetího měření.
Tabulka 54: charakteristika STK a DTK vypočítaných jako průměr z druhého a třetího měření
STK

DTK

128 mm Hg

76 mm Hg

± 13,1

± 9,9

Medián

128 mm Hg

76 mm Hg

Modus

132 mm Hg

76 mm Hg

Minimální hodnota

92 mm Hg

56 mm Hg

Maximální hodnota

206 mm Hg

102 mm Hg

Průměr druhého a třetího měření TK
SD

DTK – diastolický krevní tlak; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; SD – směrodatná odchylka;
STK – systolický krevní tlak; TK – krevní tlak
Rozdělní KL do skupin v závislosti na průměrné hodnotě TK se věnuje tabulka 55, která využívá
stejné kategorie, jako jsou uvedeny v předešlých tabulkách, uvádějících dělení KL podle poslední
naměřené hodnoty TK. Princip rozdělení KL do skupin je rovněž stejný (v případě vyššího DTK je KL
počítán do následující skupiny odpovídající této hodnotě navzdory nižšímu STK).
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Tabulka 55: rozdělení KL v závislosti na průměrné hodnotě TK (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

< 120/80 mm Hg

38

19,1 %

120-129/80-84 mm Hg

69

34,7 %

130-139/85-89 mm Hg

62

31,2 %

≥ 140/90 mm Hg

18

9,0 %

≥ 140/< 90

12

6,0 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Bližší charakteristice KL podle průměrné hodnoty TK se věnuje graf 10. Za RF je zde pokládáno
kouření, pravidelná konzumace alkoholu, BMI ≥ 25, hladina cholesterolu ≥ 5 mmol/l, diagnóza
jiného KV onemocnění nebo DM.
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Graf 10: bližší charakteristika KL podle naměřených hodnot TK (N = 199)
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Věková charakteristika jednotlivých skupin je popsána v tabulce 56.
Tabulka 56: věková charakteristika KL, rozdělených dle průměrné hodnoty TK
Průměrný věk

SD

Medián věku

< 120/80 mm Hg

38,0

± 14,5

33,5

120-129/80-84 mm Hg

47,3

± 16,2

48,0

130-139/85-89 mm Hg

57,2

± 14,2

58,5

≥ 140/90 mm Hg

52,3

± 13,8

55,0

≥ 140/< 90

58,4

± 23,5

62,0

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; SD – směrodatná odchylka
30 KL (15,1 %) mělo průměr z druhého a třetího měření 140/90 mm Hg a vyšší. Počet mužů a žen,
kterým byla naměřena tato hodnota, byl stejný. Průměrný věk KL byl 54,7 (SD ± 18,2), minimální
věk 21 a medián věku 55,5. Výhradně lékárnu, ve které probíhalo měření, navštěvovalo 18 KL (60
% těchto KL), z nichž 2 KL (11,1 %) neměli představu o hodnotě svého TK a 9 KL (50 %) by mělo
zájem o měření TK v lékárně (mezi nimi byli oba KL, kteří hodnotu svého TK neznali). Mezi 12 KL
(40 % KL s hodnotou TK 140/90 mm Hg a vyšší), kteří ne vždy navštěvovali uvedenou lékárnu nebo
ji nenavštěvovali vůbec, neměli představu o svém TK 4 KL (33,3 %) a 9 KL (75,0 %) by mělo zájem
o měření TK v lékárně – zbylí tři KL si nebyli jisti. Frekvenci a obvyklému místu měření TK všech KL,
u kterých byla naměřena hodnota TK 140/90 mm Hg a vyšší, se věnují tabulky 57 a 58.
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Tabulka 57: frekvence měření TK u KL, jejichž průměrná hodnota TK byla 140/90 mm Hg a vyšší
(N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Jedenkrát do týdne a častěji

5

16,7 %

Jedenkrát do měsíce a častěji

4

13,3 %

Jedenkrát za tři měsíce a častěji

9

30,0 %

Jedenkrát za rok a častěji

8

26,7 %

Nižší frekvence než jedenkrát za rok

4

13,3 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
26 KL (86,7 %) je TK měřen alespoň jednou za rok.
Tabulka 58: místa obvyklého měření TK u KL, jejichž průměrná hodnota TK byla 140/90 mm Hg
a vyšší (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Domácí měření

6

20,0 %

Lékař

23

76,7 %

Dům s pečovatelskou službou

1

3,3 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
Většině těchto KL byl TK měřen lékařem. Rovněž 9 KL, z celkového počtu 12 KL, kteří by neměli
zájem o měření TK v lékárně nebo si nejsou zájmem jisti, byl TK měřen lékařem. Lékařem byl TK
měřen i všem KL, kteří jeho hodnotu neznali.
Žádný ze zmiňovaných 30 KL nepochyboval o tom, že vysoká hodnota TK může vést ke zdravotním
komplikacím a 27 KL (90,0 %) pokládalo jeho znalost za důležitou. Názory KL na optimální hodnotu
TK shrnuje tabulka 59.
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Tabulka 59: názory KL, jejichž průměrná hodnota TK byla 140/90 mm Hg a vyšší, na optimální
hodnotu TK (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

≤ 120/80 mm Hg

12

40,0 %

≤ 130/85 mm Hg

7

23,4 %

≤140/90 mm Hg

10

33,3 %

>140/90 mm Hg

1

3,3 %

KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor (100 %); TK – krevní tlak
18 KL (60,0 %), kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší, mělo již
diagnostikovanou AH. V tabulce 60 je uvedeno rozdělení těchto KL dle předchozí naměřené
hodnoty TK. Tabulka 61 se rovněž zabývá předchozími hodnotami TK, nyní však u všech KL
s průměrným TK (naměřeným v lékárně) 140/90 mm Hg a vyšším.
Tabulka 60: předchozí hodnoty TK KL s již diagnostikovanou AH, jejichž průměrná hodnota TK
při měření v lékárně byla 140/90 mm Hg a vyšší (N = 18)
Absolutní četnost

Relativní četnost

< 120/80 mm Hg

0

0,0 %

120-129/80-84 mm Hg

3

16,7 %

130-139/85-89 mm Hg

4

22,2 %

≥ 140/90 mm Hg

6

33,3 %

≥ 140/< 90

4

22,2 %

Neznámá hodnota TK

1

5,6 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor
(100 %); TK – krevní tlak
10 KL s již diagnostikovanou AH mělo předchozí hodnotu TK i průměrnou hodnotu TK změřenou
při měření v lékárně 140/90 mm Hg a vyšší, přičemž u 4 KL byla naměřena ještě vyšší hodnota TK
než byla hodnota předchozí.

70

Tabulka 61: předchozí hodnoty TK všech KL, jejichž průměrná hodnota TK při měření v lékárně
byla 140/90 mm Hg a vyšší (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

< 120/80 mm Hg

0

0,0 %

120-129/80-84 mm Hg

7

23,3 %

130-139/85-89 mm Hg

5

16,7 %

≥ 140/90 mm Hg

8

26,7 %

≥ 140/< 90

4

13,3 %

Neznámá hodnota TK

6

20,0 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; mm Hg – milimetr rtuťového sloupce; N – denominátor
(100 %); TK – krevní tlak
2 KL měli předchozí i průměrnou změřenou hodnotu TK vyšší než 140/90 mm Hg a zároveň nebyli
dosud léčeni na AH. Tato hodnota byla naměřena i 6 KL, kteří svůj předchozí TK nevěděli – 5 z nich
se dosud neléčilo na AH.
Následující tabulky 62-65 jsou věnovány životnímu stylu – konkrétně kouření, konzumaci alkoholu,
BMI a cholesterolu – KL s průměrnou hodnotou TK, naměřenou v lékárně, 140/90 mm Hg a vyšší.
Tabulka 62: kuřáctví u KL, kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Ano, kouřím pravidelně

7

23,4 %

Ano, kouřím příležitostně

1

3,3 %

Jsem exkuřák/čka

4

13,3 %

Ne, nikdy jsem nekouřil/a

18

60,0 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
Téměř čtvrtina uváděných KL byla pravidelnými kuřáky (mezi všemi KL bylo kuřáků necelá
sedmina). Průměr vykouřených cigaret byl 17,1 cigaret/den (SD=3,0; medián=17,5). Mezi těmito
KL, jejichž věk byl až na jednu výjimku vyšší než 50 let, byla pouze jedna žena. KL, který patřil
do této skupiny a byl jediný mladší 50 let (35 let), byl zároveň jediný, u kterého nebyla dosud
diagnostikovaná AH (jeho poslední hodnota TK byla 130/85 mm Hg).
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Tabulka 63: konzumace alkoholu u KL, kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší
(N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Abstinentství

3

10,0 %

Příležitostné pití alkoholu

22

73,3 %

Pravidelná konzumace alkoholu

5

16,7 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
Nejvyšší zastoupení měli, tak jako v celé skupině KL, příležitostní konzumenti alkoholu. Zároveň
však bylo v této skupině 38,5 % všech pravidelných konzumentů – 4 (80,0 %) z nich byli
i pravidelnými kuřáky. U 4 KL (3 kuřáci a jeden nekuřák), kteří pravidelně konzumují alkohol, byla
již diagnostikovaná AH. Předchozí hodnota TK KL, který byl pravidelným konzumentem i kuřákem
bez zatím diagnostikované AH, byla 138/87 mm Hg.
Grafy 11 a 12 znázorňují rozdíl mezi hodnotami naměřeného TK u KL s hmotností v normě a KL
s nadváhou/obezitou.
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Graf 11: závislost TK na BMI u KL s dosud nediagnostikovanou AH (N = 117)
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Graf 12: závislost TK na BMI u KL s již diagnostikovanou AH (N = 82)
Tabulka 64: rozdělení KL, kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší, podle
vypočítaných hodnot BMI (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

BMI < 18,5 (podváha)

0

0,0 %

BMI 18,5-24,9 (norma)

9

30,0 %

BMI 25,0-29,9 (nadváha)

13

43,3 %

BMI ≥ 30 (obezita)

8

26,7 %

KL – klient; N – denominátor (100 %)
21 KL (70,0 %), kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší, mělo nadváhu
nebo obezitu. Mezi nimi bylo 6 pravidelných kuřáků (kouřících průměrně 17,5 cigaret denně)
a 3 pravidelní konzumenti alkoholu, z nichž 2 jsou zároveň pravidelnými kuřáky.
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Tabulka 65: rozdělení KL, kterým byl naměřen průměrný TK 140/90 mm Hg a vyšší, podle
hodnoty celkového cholesterolu (N = 30)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Celkový cholesterol v normě (≤ 5 mmol/l)

11

36,7 %

Celkový cholesterol > 5 mmol/l a ≤ 6 mmol/l

6

20,0 %

Celkový cholesterol > 6 mmol/l

6

20,0 %

Neznámá hladina cholesterolu

7

23,3 %

KL – klient; mmol/l – milimol/litr; N – denominátor (100 %)
Zvýšenou hladinu cholesterolu (> 5 mmol/l) mělo v této skupině 12 KL (40,0 %), z nichž 10 KL
(83,8 %) mělo zároveň nadváhu nebo obezitu.
3.2.7. Odhad kardiovaskulárního rizika podle tabulky SCORE
Ze znalosti pohlaví, věku, údaji o kouření, průměrné hodnoty STK a celkového cholesterolu bylo
možné odhadnout KV riziko za využití tabulky SCORE pro ČR. KL s již diagnostikovaným KV
onemocněním nebo DM byli považováni za osoby s vysokým rizikem (≥ 5 %). (26)
Hladinu svého celkového cholesterolu znalo 144 (72,4 %) KL. Rozdělení KL, u kterých byla známa
hladina celkového cholesterolu, na osoby s vysokým (≥ 5 %) a nižším (< 5 %) rizikem úmrtí na KV
onemocnění v průběhu příštích deseti let, které znázorňuje tabulka 66
Tabulka 66: Rozdělení KL podle rizika smrtelné události zapříčinění KV onemocněním v
následujících deseti letech (N = 144)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Vysoké riziko (≥ 5 %)

83

57,6 %

Nižší riziko (< 5 %)

61

42,4 %

KL – klient; KV – kardiovaskulární; N – denominátor (100 %)
V tabulce 67 je uvedeno totožné rozdělení provedené pouze u KL bez dosud diagnostikované AH.
Tabulka 67: Rozdělení KL, bez dosud diagnostikované AH, podle rizika smrtelné události
zapříčinění KV onemocněním v následujících deseti letech (N = 70)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Vysoké riziko (≥ 5 %)

9

12,9 %

Nižší riziko (< 5 %)

61

87,1 %

AH – arteriální hypertenze; KL – klient; KV – kardiovaskulární; N – denominátor (100 %)
Rozdělení KL na osoby s vysokým (≥ 5 %) a nižším (< 5 %) rizikem úmrtí na KV onemocnění
v průběhu příštích deseti let, bylo možné provést i u KL, kteří neznali hladinu svého celkového
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cholesterolu. U všech těchto KL jednoznačně rozhodli o zařazení do jedné ze skupin ostatní faktory
– např. již přítomné manifestované KV onemocnění nebo DM (KL byli zařazení do skupiny
s vysokým KV rizikem) nebo se naopak jednalo vzhledem k ostatním známým faktorům o málo
rizikového pacienta (většinou díky nízkému věku a nepřítomnosti jiných RF). Ve skupině 55 KL,
kteří neznali hladinu svého celkového cholesterolu, tak bylo odhadnuto vysoké riziko úmrtí na KV
onemocnění u 9 (16,4 %) KL a nižší riziko u 46 (83,6 %) KL. Mezi všemi KL, kteří se zúčastnili měření
TK, bylo tímto způsobem vysoké riziko úmrtí na KV onemocnění odhadnuto u 92 (46,2 %) KL a nižší
riziko u 107 (53,8 %) KL.
3.2.8. Lékové problémy
V průběhu sběru dat a při retrospektivní analýze bylo zjištěno 118 DRP – 0,6 DRP/KL. 43 DRP
týkalo antihypertenziv nebo terapie AH, které jsou uvedeny v tabulce 68.
Tabulka 68: DRP týkající se antihypertenziv a terapie AH (N = 43)
Absolutní

Relativní

četnost

četnost

P1

Nežádoucí účinky léčiv

1

2,3 %

P1.1

Nežádoucí účinek léčiv (nealergický)

1

2,3 %

P2

Problémy s výběrem léčiva

7

16,3 %

P2.1

Nevhodná indikace

2

4,7 %

P2.6

Léčivo chybí i přes jeho jasnou indikaci

5

11,6 %

P3

Problém s dávkováním léčiva

17

39,5 %

P3.1

Nízká dávka léčiva

1

2,3 %

P3.2

Vysoká dávka léčiva

12

27,9 %

P3.3

Nevhodné dávkovací schéma, časování léčiva

4

9,3 %

P6

Jiný problém

18

41,9 %

P6.4

Selhání terapie (neznámý důvod/adherence)

18

41,9 %

AH – arteriální hypertenze; DRP - (Drug Related Problem) lékový problém; N – denominátor
(100 %)
DRP týkající se antihypertenziv nebo terapie AH, byly zjištěny u 37 KL léčených na AH (45,1 %).
Celkově bylo zaznamenáno 0,5 DRP/KL s AH.
V tabulce 69 je uvedeno zbylých 75 DRP, které se týkaly ostatní léčby KL.
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Tabulka 69: DRP odhalené u KL zúčastněných měření – mimo DRP týkajících se antihypertenziv
a terapie AH (N = 75)
Absolutní

Relativní

četnost

četnost

P1

Nežádoucí účinky léčiv

2

2,7 %

P1.1

Nežádoucí účinek léčiv (nealergický)

2

2,7 %

P2

Problémy s výběrem léčiva

27

36,0 %

P2.1

Nevhodná indikace

13

17,3 %

P2.3

Duplicita v terapii

5

6,7 %

P2.5

Nejasná (zbytná) indikace užívaného léčiva

7

9,3 %

P2.6

Léčivo chybí i přes jeho jasnou indikaci

2

2,7 %

P3

Problém s dávkováním léčiva

12

16,0 %

P3.1

Nízká dávka léčiva

5

6,7 %

P3.2

Vysoká dávka léčiva

1

1,3 %

P3.3

Nevhodné dávkovací schéma, časování léčiva

1

1,3 %

P3.5

Příliš dlouhá doba léčby

3

4,0 %

P3.6

Jiný problém s dávkováním

2

2,7 %

P5

Lékové interakce

11

14,7 %

P5.1

Potenciální lékové interakce (lék – lék)

11

14,7 %

P6

Jiný problém

23

30,6 %

P6.4

Selhání terapie (neznámý důvod/adherence)

23

30,6 %

AH – arteriální hypertenze; DRP - (Drug Related Problem) lékový problém; N – denominátor
(100 %)
Uvedených 75 DRP bylo zjištěno u 55 KL. Zaznamenáno bylo 0,6 DRP/KL.
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3.2.9. Intervence farmaceuta
Na konci měření bylo KL poskytnuto ústní doporučení, v některých případech i edukační materiály,
vždy v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi – z úvodního rozhovoru s KL a z měření TK.
Doporučení týkající se zdravého životního stylu obdrželi všichni KL, včetně zatím nerizikových
osob. Intervenci shrnuje tabulka 70.
Tabulka 70: Intervence farmaceuta podle její četnosti (N = 199)
Absolutní četnost

Relativní četnost

Zdravý životní styl

199

100,0 %

Konzultace lékových problémů

49

24,6 %

Podpora adherence k léčbě

31

15,6 %

Další měření v lékárně

5

2,5 %

Odeslání k lékaři

5

2,5 %

N – denominátor (100 %)
Téměř se čtvrtinou zúčastněných KL byly konzultovány DRP. DRP týkající se volně prodejných léčiv
či doplňků stravy byly obvykle řešeny s KL v rámci konzultace. V případě zájmu, byla KL
ve spolupráci s lékárnou vyhotovena písemná zpráva, která byla k vyzvednutí druhý den v lékárně
nebo byla zaslána na e-mailovou adresu. Prostřednictvím kontaktu na KL, který však uvedla pouze
necelá polovina KL, byly řešeny DRP zjištěné retrospektivně a DRP, které se týkaly léčiv vázaných
na recept. U léčiv vázaných na recept byl potenciální DRP nejprve řešen s ošetřujícím lékařem.
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4. Diskuze
Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Kralovicích (Plzeň – sever). Měření TK se zúčastnilo celkem
199 KL, z čehož bylo 89 (44,7 %) mužů a 110 (55,3 %) žen. Více než polovina KL navštěvovala
výhradně lékárnu, ve které probíhal sběr dat. Průměrný věk KL byl 49,7 let.
O projektu, který byl zaměřen jak na KL s již diagnostikovanou AH, tak na KL bez dosud
diagnostikované AH, byli KL informování většinou při dispenzaci, kdy jim byl nabídnut i letáček
s podrobnějšími informacemi. Podíl KL bez dosud diagnostikované AH byl vyšší (58,8 %). Nejčastěji
uváděnými důvody, proč hypertonici (přímo oslovení při dispenzaci) měření odmítali, byly: pocit,
že je jim TK měřen často – nepotřebují další měření (491 KL) a myšlenka, že TK není třeba měřit,
když jsou s AH již léčeni (18 KL). V závorkách je uveden počet KL, kteří jmenovali daný důvod.
Měření probíhalo podle doporučení České lékárnické komory pro měření TK v lékárně. (21) Použit
byl validovaný a kalibrovaný digitální tonometr Omron M6 Comfort s univerzální pažní manžetou.
TK byl měřen třikrát s odstupem minimálně dvou minut (ve většině případů byl odstup okolo čtyř
minut). Při měření byl potvrzen fakt, že první hodnota měřeného TK bývá nejvyšší. Pro porovnání:
průměrný TK při prvním měřený byl 132/78 mm Hg, při druhém 128/76 mm Hg a při třetím
127/75 mm Hg. Zároveň bylo potvrzeno, že hodnoty druhého a třetího měření se od sebe příliš
neliší. Na totéž poukazuje například španělská studie. (28) Trojího měření se zúčastnili všichni KL.
U všech KL tak mohla být v souladu s doporučenými postupy vypočítána průměrná hodnota TK
z druhého a třetí měření. Průměrná hodnota, která byla v DP dále brána jako ukazatel, byla
zaznamenána i do kartičky věnované KL.
TK ≥ 140/90 mm Hg byl naměřen 12 KL, kteří dosud nebyli léčeni na AH. Mohlo se jednat o KL
s dosud neodhalenou AH, k čemuž přispívá i fakt, že častěji než jednou do roka byl TK měřen
pouze jednomu KL z této skupiny. 5 KL uvedlo, že hodnotu TK naměřenou při předchozím měření
neznají a ve dvou případech se jednalo o KL, kterému byl TK ≥ 140/90 mm Hg naměřen již
při předchozím měření u lékaře. U obou KL se jednalo do doby měření TK v lékárně o prvně
naměřenou zvýšenou hodnotu TK, proto jim zatím nebyla AH diagnostikována. Oběma KL byla
následně praktickým lékařem AH diagnostikována a byla zahájena farmakologická léčba. Mimo
zmíněné dva KL byla léčba nasazena i minimálně jednomu z KL, kteří před měřením TK v lékárně
hodnotu svého TK neznali. Další dva KL navštívili v návaznosti na výsledek měření v lékárně svého
praktického lékaře, kde jim zatím medikamentózní léčba nasazena nebyla, ale budou lékařem více
sledování při současném zkoušení nefarmakologických opatření. Počínání zbylých KL z této
skupiny není známo. Za zmínění stojí i fakt, že věk KL, kterým byla v návaznosti na měření
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v lékárně nasazena léčba, nebo se stali více sledovanými, byl s výjimkou jednoho KL mladší 40 let.
I přes nízký věk mělo měření u této skupiny KL význam.
V porovnání s obdobnými studiemi ze zahraničí i ČR bylo procentuální zastoupení KL (10,3 %)
s dosud nediagnostikovanou AH, kterým byl naměřen TK ≥ 140/90 mm Hg, poměrně nízké.
Výsledky českého průzkumu Post-MONICA a portugalské kampaně „Know your heart value“
udávají prevalenci skryté AH okolo 40,0 %. Velký rozdíl ve výsledku může být způsoben
několikanásobným rozdílem mezi velikostmi skupin KL v průzkumech a v DP a nereprezentativním
vzorkem KL zúčastněných měření vzhledem k české populaci. (89, 90) Obdobně početným
skupinám KL, jako v této DP, byl TK měřen i v jiných DP na totožné téma realizovaných shodnou
metodikou v lékárnách ČR (Filipová 2012, Gregor 2013). Prevalence skryté AH vyplývající z těchto
DP byla rovněž vyšší – 24,0 % a 26,6 %. (91, 92)
Skupina hypertoniků s naměřeným TK ≥ 140/90 mm Hg (22,0 %) byla opět procentuálně menší než
v případě jiných rozsáhlejších studií (Post-MONICA 48,6 % a „Know your heart value“ 48,3 %), ale
i DP s přibližně stejným počtem KL (40,4 % a 48,4 %). (89, 90, 91, 92)
Mezi možné důvody získání rozdílných výsledků pravděpodobně patří vyšší zájem o zúčastnění se
projektu určitou podskupinou obyvatel, kterou projekt z různých důvodů zaujal více než jiné
osoby. O měření TK v průběhu sběru dat pro tuto DP měli častěji zájem KL relativně zdraví, kteří
s AH doposud žádný problém neměli nebo hypertonici s větší adherencí k léčbě. Obecně se
jednalo o KL, kteří byli k zúčastnění se měření motivováni především svým vlastním zájmem
o zdraví. Této hypotéze nasvědčuje i fakt, že podíl KL s naměřeným TK ≥ 140/90 mm Hg bez dosud
diagnostikované AH a KL s naměřeným TK ≥ 140/90 mm Hg s již diagnostikovanou AH byl v této
i dalších dvou uváděných DP (Filipová 2012, Gregor 2013) stejný. Ve všech třech případech byli ve
skupině KL s TK ≥ 140/90 mm Hg více zastoupeni KL s již diagnostikovanou AH. Mezi DP tak lze
sledovat jistou statistickou pravidelnost. Procentuálně nižších celkových výsledků mohlo být
dosaženo vyšším zastoupením relativně zdravých KL. (91, 92)
Při měření bylo zaznamenáno 18 KL (22,0 %) s naměřeným TK ≥ 140/90 mm Hg a již
diagnostikovanou AH. Mohlo se tak jedna o KL s nedostatečně kompenzovanou AH. 7 z těchto KL
bylo léčeno monoterapií, což mohlo být důvodem k nedosažení cílových hodnot TK. V návaznosti
na měření TK v lékárně bylo přidáno další antihypertenzivum minimálně u dvou z těchto KL. Ve
všech případech bylo po tomto kroku dosaženo cílových hodnot TK. 3 KL léčeni monoterapií
uvedli, že často zapomínají léčivo užívat. K non-adherenci se přiznali ještě další 2 KL (léčeni
dvojkombinací a čtyřkombinací). Všem KL, kteří zmínili časté zapomínání na užívání léčiv byl
zopakován význam jejich pravidelného užívání a možnosti, jak zapomínání pozitivně ovlivnit –
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upomínkou v telefonu, užitím léčiv s některou z pravidelných činností (například ranní nákup,
večerní zprávy) nebo použitím denních/týdenních dávkovačů na léčiva.
Preferovanou dvojkombinaci ACEi nebo sartanu s dihydropyridinovým CaB užívalo 8 KL (4 KL
sartan a 4 KL ACEi) z celkového počtu 23 KL léčených dvojkombinací antihypertenziv. K selhání
léčby došlo u třech KL, užívajících kombinaci sartanu s dihydropyridinovým CaB. Tento stav byl
pravděpodobně způsoben tím, že se jednalo o KL, kteří přiznali, že zapomínají léčiva užívat.
Kombinaci ACEi nebo sartanu s diuretikem užívalo rovněž 8 KL z 23 KL užívajících dvojkombinaci.
Zde byla četnost kombinace diuretika s ACEi vyšší než se sartanem. K selhání léčby došlo pouze
v jednom případě kombinace ACEi s diuretikem. U tohoto KL byl zaznamenán DRP 3.2 (nevhodné
dávkové schéma) – konkrétně dávkování ACEi-enalaprilu jedenkrát denně. Méně vhodná
dvojkombinace ACEi s BB byla neúspěšná v polovině případů. K selhání terapie došlo i u 2 KL
užívajících trojkombinaci (z celkového počtu 15 KL) a 3 KL (z celkového počtu 5 KL) se
čtyřkombinací léčiv. V případě trojkombinací byla v jednom případě naměřena pouze lehce
zvýšená hodnota DTK, ale celková hodnota TK byla výrazně nižší než při předchozím měření
u lékaře (nejedná se tak pravděpodobně o selhání terapie). Druhému KL se selhávající
trojkombinací byl opět zjištěn DRP 3.3 (nevhodné dávkové schéma) – konkrétně neretardovaný
BB-metoprolol podávaný jednou denně. Stejnému KL byl zjištěn i DRP 3.2 (vysoká dávka léčiva) –
dávka 25 mg hydrochlorothiazidu (jednalo se o 91letou KL bez další komorbidity vyžadující vyšší
dávku diuretika). U všech KL se selhávající čtyřkombinací byla pravděpodobnou příčinou nonadherence (1 KL ji sám zmínil a u zbylých 2 KL vyplynula z rozhovoru). V jednom případě byla opět
zjištěna vysoká dávka hydrochlorothiazidu (DRP 3.2). Ve skupině KL, kteří se zúčastnili měření, byla
čtyřkombinace antihypertenziv nasazena z důvodu nedosahování cílových hodnot TK užitím
menšího počtu léčiv. Nedosažení cíle však bylo v těchto případech nejpravděpodobněji způsobeno
non-adherencí KL.
V obou případech, kdy bylo zjištěno chybné dávkování antihypertenziva, byl tento lékový problém
po konzultaci s lékařem eliminován odpovídajícím dávkování. Terapie byla dále změněna
minimálně ve třech případech. Ve dvou případech došlo k přidání dalšího antihypertenziva
k existující monoterapii, ve třetím případě byl BB, užívaný v dvojkombinaci s ACEi, nahrazen CaB.
Během rozhovoru při vyplňování anonymního formuláře byli KL tázáni na přítomnost RF (kouření,
konzumaci alkoholu) a na hmotnost a výšku, ze kterých byl vypočítán BMI. 25,9 % kuřáků
zúčastněných měření byl naměřen TK ≥ 140/90 mm Hg. Pouze jednomu pravidelnému kuřákovi
byl naměřen TK < 120/80 mm Hg. Mezi KL s naměřenou hodnotou TK ≥ 140/90 mm Hg bylo
70,0 % osob s nadváhou nebo obezitou. U 23 KL (76,7 %) s průměrným TK ≥ 140/90 mm Hg byl
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zaznamenán alespoň jeden RF (kouření, pravidelná konzumace alkoholu nebo nadváha/obezita).
Další 2 KL z této skupiny byli exkuřáky.
Z výsledků vyplynula možná závislost mezi hodnotou BMI a výškou TK, která byla mimo jiné
zmíněna i v teoretické části DP. (35, 36, 37). Průměrný STK KL s dosud nediagnostikovanou AH,
kteří netrpěli na nadváhu ani obezitu, byl nižší o 8 mm Hg a DTK o 9 mm Hg – ve srovnání s KL bez
diagnostikované AH s nadváhou či obezitou. Vztah mezi hodnotu TK a BMI potvrzují i další práce.
(91, 92, 93).
Celkové procentuální zastoupení (46,2 %) KL s nadváhou nebo obezitou bylo opět nižší
v porovnání s již uvedenými DP, ve kterých byla zaznamenána přítomnost 64,1 % a 65,6 % KL
s nadváhou nebo obezitou. Je nižší i v porovnání se zastoupením osob s nadváhou či obezitou
v české populaci, které je přes 50,0 %. (94, 95). I toto zjištění poukazuje na hypotézu, že data
v této DP jsou získána od zdravotně méně rizikové skupiny osob.
KL byli dotazováni rovněž na hodnotu svého celkového cholesterolu, kterou znalo 144 (72,4 %) KL.
48,6 % KL uvedlo hodnotu vyšší než 5 mm Hg, což je podobný výsledek jako v thajské studii,
uvedené v teoretické části DP. (28)
Retrospektivně bylo odhadováno KV riziko podle tabulky SCORE. KL s již diagnostikovaným KV
onemocněním nebo DM byli považováni za osoby s vysokým rizikem (≥ 5 %). Mezi KL, kteří uvedli
hladinu svého celkového cholesterolu, bylo vysoké riziko úmrtí na KV onemocnění v průběhu
příštích deseti let odhadnuto u 83 (57,6 %) KL a nižší riziko u 61 (42,4 %) KL.
V průběhu sběru dat bylo zjištěno 118 DRP, z čehož se 43 týkalo antihypertenziv nebo terapie AH.
Všechny uváděné DRP byly klasifikovány dle modifikované klasifikace V5.01 PCNE. Nejvíce
frekventovaným DRP týkajícím se antihypertenziv nebo terapie AH byl DRP 6.4 – selhání terapie,
kam byla zahrnuta i přiznaná non-adherence KL. Značná část DRP ve skupině antihypertenziv
souvisela s problémy s dávkováním, kde byla nejčastějším problémem vysoká dávka léčiva.
Ve všech případech se jednalo o vysokou dávku hydrochlorothiazidu. Po konzultaci s lékařem
došlo ke změně terapie AH u šesti KL.
Alespoň jeden DRP byl nalezen u 69 KL (34,7 %) zúčastněných měření. Mimo zmíněních 43 DRP
souvisejících s antihypertenzivy nebo terapií AH bylo zjištěno i 75 DRP týkajících se ostatní
farmakoterapie. Nejvíce zastoupenou skupinou DRP zde byly DRP související s problémy
s výběrem léčiva. V této kategorii DRP byla pak nejfrekventovanějším DRP nevhodná indikace
léčiva. Odhaleno bylo rovněž 11 případů potenciální lékové interakce (lék-lék). Frekventovanými
DRP byly taktéž – nejasná (zbytná) indikace užívaného léčiva, duplicita v terapii a nízká dávka
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léčiva. V případech, kdy se DRP týkal volně prodejného léčiva nebo doplňku stravy, byl problém
konzultován přímo s KL. V některých případech byla informace podána písemně. Písemné zprávy
byly vypracovány ve spolupráci s lékárnou a k vyzvednutí byly druhý den v lékárně nebo byly
zaslány na e-mailovou adresu KL. V případech, kdy se DRP týkaly léčivých přípravků vázaných
na recept, byly tyto DRP řešeny s ošetřujícím lékařem, bylo-li známo jméno KL a ošetřujícího
lékaře.
Výsledky práce byly zatíženy několika limity. Mezi hlavní limity patřil výběr KL zúčastněných
měření a nemožnost vždy ověřit pravdivost informací, které byly získávány od KL v průběhu
řízeného rozhovoru – především úplnost lékové anamnézy, hmotnost KL, hladina celkového
cholesterolu a vztah ke kouření či alkoholu.
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5. Závěr
Cíl, vytyčený v úvodu práce, se podařilo splnit. Měření TK v lékárně mělo konkrétní výsledky
u skupiny KL bez dosud diagnostikované AH i u KL s již diagnostikovanou AH. U KL s dosud
nediagnostikovanou AH, kterým byl naměřen TK ≥ 140/90 mm Hg, byla v návaznosti na měření TK
v lékárně nasazena léčba minimálně u třech KL. U 4 KL s již diagnostikovanou AH, kterým byl
v lékárně naměřen TK ≥ 140/90 mm Hg, bylo dosaženo cílových hodnot TK po konzultaci
s lékařem, uskutečněné v souvislosti s výsledky měření TK.
Přímo v průběhu konzultace s KL a retrospektivně bylo zjištěno 118 potenciálních DRP, z čehož se
43 týkalo antihypertenziv nebo terapie AH. Celkově tak bylo analyzováno 0,6 DRP/KL (v případě
terapie AH 0,5 DRP/KL s AH). Alespoň jeden DRP byl zaznamenán u 69 (34,7 %) KL.
Měření krevního tlaku jako součást konzultační činnosti v lékárně lze považovat za metodu
vhodnou k zachycení klientů s dosud skrytou AH. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat klientům
bez dosud diagnostikované AH, kteří jsou vyššího věku dále kuřákům nebo osobám s vyšším BMI.
Podrobnější znalost anamnézy, získané během konzultační činnosti, může pomoci optimalizovat
terapii např. identifikací a řešením lékových problémů.
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