
Kongres EAS 2022: po třech letech osobně 

Jubilejní devadesátý kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) se 
nesl ve slavnostním duchu. Po tříleté přestávce totiž znovu poskytl možnost 
osobních setkání. EAS nicméně využila i zkušeností z pandemie a i letos 
kongres zpřístupnila na virtuální platformě. Program kongresu tak bude pro 
účastníky dostupný ještě další tři měsíce.  

Právě rozšířený virtuální kontakt je jednou z mnoha novinek představených 
prezidentem společnosti Kausikem K. Rayem na zahajovacím večeru. Další 
novinkou je také výraznější podpora vzdělávacích a výzkumných projektů formou 
grantů. EAS poslední květnový den vypsala vlastní granty pro mladé výzkumníky 
z řad členů společnosti. Dále jsou k dispozici granty pro národní společnosti pro 
aterosklerózu, které jsou určené na podporu vzdělávání. O oba typy podpory je 
možné zažádat až do půlky září. 

Cenu pro mladé výzkumníky v letošním roce získal Dimitris Tsiantoulas za objasnění 
role ateroprotektivní role cytokinu APRIL (základní výzkum, publikace v Nature) a 
Amand F. Schmidt za práci věnující se příčině problémů klinických studií s inhibitory 
CETP (aplikovaný výzkum, publikace v Nature Communications). Po udělení cen pro 
mladé výzkumníky následovalo tradičně udílení Anitschkow Prize, jejímž letošním 
laureátem je profesor Børge G. Nordestgaard. Cena se tak vrací po čtyřech letech do 
Dánska a dokonce i do stejné domácnosti – v roce 2018 cenu EAS přebírala 
vynikající genetička, profesorka Anne Tybjærg-Hansen, manželka profesora 
Nordestgaarda. Oba manželé se věnují rozsáhlým populačním studiím. Profesor 
Nordestgaard stál například u vzniku Copenhagen general population study. Ve své 
přednášce se ale věnoval především remnantnímu cholesterolu, což je téma, které 
se prolíná celou jeho kariérou – profesor Nordestgaard se dokonce podílel na vývoji 
přímého testu a propaguje měření lipidů 2 – 5 hodin po jídle (ne nalačno).  

Jedním z hlavních témat hlavního vědeckého programu byly tento rok opět 
triglyceridy, které zažívají velký návrat zájmu vědecké komunity (a přeneseně tedy i 
zájmu o remnantní cholesterol, jak ostatně zdůraznil i profesor Nordestgaard ve své 
přednášce). S tím přímo souvisí také nové možnosti v léčbě dyslipidemií. Jak 
vyzdvihl ve své přednášce profesor Daniel Gaudet, pokročilé technologie usnadňují 
objevování nových léčebných cílů (konkrétně genome a transcriptome wide 
sequencing) a rozšiřují možnosti diagnostiky, stratifikace pacientů (genetická skóre) a 
léčby (antisense oligonukleotidy, RNA silencing). Například kardioprotektivní mutace 
v genu pro apolipoprotein C-III byla popsána v roce 2008, první apoC-III inhibitory 
byly prvním pacientům v rámci studie podány jen o pět let později a v současnosti 
probíhá několik klinických studií. Podobně rychle proběhl i vývoj terapie cílící na  
angiopoietin-like 3 protein, jehož mutace způsobující hypolipidemii byla objevena 
díky exonovému sekvenování a testování protilátky proti Angptl3 proběhlo u pacientů 
s familiární hypercholesterolemií jen o několik let později. V současnosti probíhají 
klinické studie i s antisense oligonukleotidy a RNA silencingem. Snížení hladiny Lp(a) 



(jehož hladina by měla dle guidelines být změřena každému alespoň jednou za život) 
je výrazně složitější úkol, jak vysvětlil ve své přednášce profesor Sotirios Tsimikas, 
který se podílí na klinických studiích testujících antisense terapii cílenou na Lp(a). 
Lp(a) nemá známou fyziologickou funkci a léčbu je tak těžké zacílit. Zároveň je 
nezávislým rizikovým faktorem i u pacientů se statinovou terapií a léčba statiny 
hladinu Lp(a) může dokonce zvýšit, inhibitory PCSK9 pak snižují hladinu Lp(a) jen 
velmi mírně (ač s jasným klinickým účinkem). I u Lp(a) jsou tedy naděje vkládány do 
antisense terapie cílené přímo do jater. O tom, že cílem pro terapie nemusí být jen 
proteiny, pohovořila profesorka Kathryn J. Moore, která se se svým týmem věnuje 
dlouhým nekódujícím RNA (lncRNAs). Doposud popsané LncRNAs mají celou řadu 
funkcí, z nichž část je relevantní v rozvoji aterosklerózy nebo metabolismu 
cholesterolu. Konkrétně tým profesorky Moore zkoumá lncRNA CHROME, která 
pozitivně ovlivňuje eflux cholesterolu přes ABCA1. 

Dalším tématem, kterému bylo věnováno několik sekcí, byly environmentální rizikové 
faktory a možnosti jejich ovlivnění v rámci snížení rizika kardiovaskulárních chorob. 
Profesor Patrick Schrauwen vyzdvihl vliv cvičení na snížení množství ektopického 
tuku, ačkoliv vliv fyzické aktivity na snížení celkové tělesné hmotnosti nemusí být u 
některých pacientů výrazný. Odpověď na cvičení může být navíc značně heterogenní 
(část pacientů jsou u některých parametrů tzv. non-responders). Kromě intenzity 
cvičení má vliv na výsledky i denní doba (výhodnější je cvičit odpoledne). Pozitivní 
důsledky pravidelného pohybu může naopak zvrátit sedavý způsob života ve zbytku 
dne. To potvrzuje i výzkum Dr. Michaela Papadakise, který se dotkl i doporučení 
vhodné fyzické aktivity pro pacienty s dyslipidémií (kombinace silového tréninku a 
aerobního cvičení) a zdůraznil potřebu zdvojnásobení doporučených dávek. Profesor 
Nicola Segata svou přednášku věnoval mikrobiomu a prezentoval některé výsledky 
studie PREDICT-1, která se zabývá variabilitou postprandiálních odpovědí u různých 
jedinců. Obzvláště interindividuální rozdíly v postprandiální změně hladiny 
triglyceridů jsou alespoň částečně vysvětlitelné právě složením mikrobiomu. Složení 
mikrobiomu závisí na genetických faktorech i na vnějších faktorech během vývoje – 
konkrétně některé druhy mikrobů jsou častěji asociované s vyváženou zdravou 
stravou (rostlinnou i živočišnou) a jiné se stravou nezdravou. Jedním z cílů studie je 
tvorba individuálních dietních doporučení. Dietními doporučeními, konkrétně 
snížením příjmu cukrů se ve své přednášce zabývala profesorka Nicola Guess. 
Snížení příjmu cukru neovlivnilo ve studii jejího týmu hladinu glukózy u diabetiků, ale 
došlo ke snížení hladiny lipidů a zlepšení NAFLD. 

V imunitní sekci představila profesorka Claudia Monaco práci svého týmu, který se 
věnuje buněčným populacím v aterosklerotických plátech. Pomocí metody CyTOF 
(hmotnostní cytometrie) byly schopni podrobně popsat různé populace imunitních 
buněk v myších plátech, především pak makrofágů, jejichž zastoupení se 
diametrálně liší v adventicii v porovnání s medií a intimou. Zastoupení různých 
subtypů makrofágů se dynamicky mění v průběhu rozvoje aterosklerózy – 
upregulace transkripčního faktoru Irf1 vede k expresi CD11c – markeru 



prozánětlivých makrofágů. Naopak exprese Clec4a2  vede u monocytů k rozvoji 
rezidentního fenotypu, který pomáhá udržovat homeostázu v cévní stěně a je 
ateroprotektivní. Naznačila tak jeden z potenciálních cílů terapie aterosklerózy – 
podporu homeostázy v cévní stěně. Také profesor Ziad Mallat se ve své přednášce 
soustředil na znovuobnovení homeostázy v cévní stěně – v jeho případě podporou 
regulačních T lymfocytů podáváním nízkých dávek interleukinu 2 (aktivace 
efektorových T lymfocytů vyžaduje dávky IL-2 výrazně vyšší). LILACS trial za tímto 
účelem využil už schválený lék s odlišnou indikací. Studie LILACS prokázala zvýšení 
množství regulačních T lymfocytů (a také přirozených lymfoidních buněk druhého 
typu; taktéž potenciálně kardioprotektivních) po podání nízkých dávek IL-2 a 
navazující IVORY trial má ověřit účinky nízkých dávek IL-2 na cévní zánět u pacientů 
s akutním koronárním syndromem. ELLIPSE trial se pak detailněji podívá na vliv IL-2 
přímo na imunitní buňky v karotických plátech (single cell sequencing, spatial 
transcriptomics). Subpopulace buněk v karotických plátech studovala i Marie 
Depuydt (opět pomocí single cell RNA sequencing). Společně se svými týmem se 
zaměřila na populaci cytotoxických CD4+CD28null T lymfocytů, která produkuje 
vysoké množství granzymu B a koncentruje se v plátech s nestabilním fenotypem 
(pozitivní asociace s velikostí nekrotického jádra). 

 Příští ročník kongresu proběhne v květnu 2023 v německém Mannheimu. 
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