
90. kongres EAS v Miláně - co mne zaujalo? 

Letošní kongres EAS se konal v netradiční podobě – po dvou letech, kdy 
nebylo možné osobní setkávání na hromadných akcích, se vzhledem k příznivé 
epidemiologické situaci rozhodl organizační výbor pro hybridní formu akce. 
Kongresu bylo možné zúčastnit se na místě v kongresovém centru MiCo 
Milano, anebo v online podobě z domova či domovského pracoviště. Počet 
účastníků přesáhl 2300 a pocházel z více než 95 zemí světa.  

Prostředí kongresu bylo příjemné, kongresové centrum se nachází v nové 
čtvrti City Life, moderní, zelené, architektonicky zajímavé lokalitě nedaleko 
historického centra města.  

Program otevřeli končící prezidentka Evropské společnosti pro aterosklerózu 
prof. Lale Tokgӧzoḡlu a nový nastupující prezident společnosti prof. Kausik Ray 
v bloku věnovaném diabetu, obezitě a ateroskleróze a novým horizontům v prevenci 
aterosklerózy. Prof. Ray se zaměřil na epidemiologii diabetu a obezity a rizika 
aterosklerotického cévního onemocnění v této skupině pacientů. Prevalence 
nadváhy a obezity a současně i diabetu celosvětově narůstá tempem, který přirovnal 
k „tsunami obezity a diabetu mellitu“.  To má závažné důsledky pro očekávanou 
délku života a představuje velkou zátěž pro zdravotnické systémy. Poukázal na riziko 
aterosklerotického cévního postižení ve vztahu k narůstajícímu BMI, které je 
částečně vysvětlováno změnami v lipidogramu. Ideální BMI v 35 letech přidá až osm 
let života. Blok pokračoval zajímavou přednáškou prof. Husaina z Toronta, ve které 
vysvětloval roli inkretinů v procesu aterosklerózy.  Nejdříve objasnil mechanizmy, 
kterými diabetes akceleruje aterosklerotický proces: klinicky přes významné 
přidružené komorbidity, jako je arteriální hypertenze a renální onemocnění, ale také 
přes buněčné mechanizmy – ovlivněním buněk endotelu a zánětem. Na 
aterosklerotický proces u diabetu mají dále vliv genetické faktory, produkty pokročilé 
glykace, vysoký krevní tlak, pankreas, svaly, hladina lipidů, adipocyty a další.  Dále 
se pak věnoval srovnání dvou skupin léků ovlivňujících inkretinový systém – DPP-4 
inhibitorů a GLP-1 receptorových analog. Obě skupiny léků ovlivňují glykemickou 
kontrolu, ale GLP-1 RA mají výrazněji vyjádřený efekt na lipidogram, hmotnost, 
endotelovou funkci, exkreci sodíku a vody, krevní tlak a účinkují i protizánětlivě, 
antitromboticky a kardioprotektivně při ischémii. Snížení kardiovaskulárního rizika při 
léčbě GLP-1 RA může být nezávislé na účinku na metabolické parametry.  Inkretiny 
zlepšují indikátory stability aterosklerotického plátu a snižují riziko jeho progrese u 
pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Liraglutid prokázal i snížení tloušťky intimy-
medie na karotidách. Na toto sdělení navazovala přednáška prof. Raala, ve které si 
kladl otázku, zda cílení na inkretinovou dráhu ovlivňuje kardiovaskulární riziko. 
Odpověď poskytují i nová doporučení Evropské kardiologické společnosti, dle 
kterých by měla být u pacientů s aterosklerotickým cévním onemocněním, srdečním 



selháním nebo chronickým onemocněném ledvin léčba GLP-1 RA případně SGLT-2 
inhibitory nadřazena metforminu již v době diagnózy diabetu.  

Odpolední program prvního dne byl zaměřený na zhodnocení implementace 
doporučení hypolipidemické léčby z roku 2019. Prof. Ray zmínil výsledky studie Da 
Vinci, ve které u pacientů s přítomným kardiovaskulárním onemocněním jenom 33 % 
pacientů dosahovalo cílové hodnoty lipidů stanovené na základě rizika. Došlo 
ke zlepšení výsledků v populaci s vysokým a velmi vysokým rizikem, kde v této 
skupině je víc pacientů léčeno kombinovanou terapií a větší část z nich dosahuje 
cílové hodnoty, ale u velkého procenta pacientů jsou hladiny LDL cholesterolu nadále 
vysoce nad cílovou hodnotou. Prof. Drexler pak ukázal na konkrétních případech 
použití nových léků v klinické praxi. Další sdělení prof. Masana bylo věnováno 
kombinované hypolipidemické terapii již od začátku léčby. Princip tohoto přístupu 
vychází opět z výsledků studie Da Vinci, dle které až 70 % vysoce rizikové skupiny 
pacientů nedosahuje cílové hodnoty LDL cholesterolu a proto by kombinovaná 
terapie měla být strategií 1. linie u pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním 
rizikem. Druhý pohled v přístupu k léčbě poskytl prof. Mach, který zdůraznil 
individuální, personalizovaný přístup v kardiovaskulární prevenci, zohledňující věk, 
celkový stav a přítomnost dalších komorbidit při volbě terapeutických cílů.  

Následoval další zajímavý blok věnovaný ω-3 mastným kyselinám. Prof. 
Maggioni shrnul dosavadní poznatky o jejich účinnosti. Nejsou důkazy o jejich 
účinnosti na velké kardiovaskulární příhody v primární prevenci. Mají význam u 
hypertriglyceridémií (ve vyšších dávkách) a v sekundární prevenci (rovněž ve vyšších 
dávkách 4 g denně), jak prokázala studie REDUCE-IT. Můžou mít příznivý vliv na 
srdeční selhání.  Prof. Mason pak poukazoval na skutečnost, že všechny ω-3 mastné 
kyseliny nejsou stejné. EPA a DHA mají odlišnou roli v patofyziologii aterosklerózy. 
EPA je spojená s normální distribucí cholesterolu v buněčné membráně, upravuje 
homeostázu v mnoha orgánech a cévních řečištích na rozdíl od DHA. Ta je zase 
spojována s narušením distribuce cholesterolu v buněčné membráně, podporuje 
tvorbu cholesterolové domény a nepříznivě ovlivňuje endotelovou funkci. 

Anitschkowovu přednášku přednesl prof. Nordesgaard, který byl současně 
oceněn za svůj celoživotní přínos v oblasti výzkumu, diagnózy a léčby 
hyperlipidémie, aterosklerózy, diabetu a kardiovaskulárních onemocnění. Zabývá se 
zejména lipoproteiny bohatými na triglyceridy, lipoprotein(a) a familiární 
hypercholesterolémií.      

Následující den mě zaujal blok věnovaný personalizovanému přístupu 
k aterosklerotickému cévnímu onemocnění. Přínosné v tomto ohledu jsou kromě 
skórovacích systémů i zobrazovací vyšetření a biomarkery, které umožní přesnější 
stratifikaci kardiovaskulárního outcome, jak nastínil prof. Koenig. Při jejich použití 
můžeme identifikovat pacienty s vysokým rizikem se subklinickou aterosklerózou a 
použít u nich cílenou léčbu. Ze zobrazovacích vyšetření je to kalciové skóre 
koronárních tepen a ultrazvukové vyšetření karotid. Z biomarkerů pak zejména 



hsTnI, které je prediktorem akutních koronárních příhod, ale též NTproBNP, hsCRP, 
Il-6/TNFα a další. Prof. Khera pokračoval dalším možným přístupem v personalizaci 
léčby a to pomocí implementace genetického skóre v klinické praxi. Životním stylem 
je možné ovlivnit i vysoké polygenně podmíněné rizikové skóre (zdravý životní styl 
zde může snížit riziko až o 48 %, hypolipidemická léčba ho sníží o 44 %).   

Z dalších zajímavých sdělení bych zmínila novinky v sekundární prevenci. 
Prof. Laufs opět poukázal na přínos léčby SGLT-2 inhibitory a GLP-1 RA. Slibným se 
v tomto ohledu zdá být tirzepatid, označovaný i jako „twincretin“ pro jeho duální efekt 
na GLP-1 a GIP receptor. Inhibitory PCSK-9 se ukazují jako účinná léčba ve smyslu 
stabilizace aterosklerotického plátu po akutním koronárním syndromu. Opět zdůraznil 
potřebu časné kombinované léčby u pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním 
rizikem.  Prof. Vrablík rozebíral překážky, které nám brání dosažení cílových hodnot 
při léčbě našich pacientů. Častým problémem, se kterým se i ve své denní praxi 
setkáváme, je špatná adherence pacientů k léčbě, která je nejčastěji způsobená 
strachem z nežádoucích účinků léčby, případně cenou léků. Nonadherence se ale 
může týkat i lékařů a může pramenit např. z absence aktuálních poznatků. Další 
překážkou k dosahování cílů může být „klinická inercie“ ze strany lékaře.  Pro 
zlepšení adherence je vhodné používat fixní kombinace léků, případně současné 
zahájení hypolipidemické a antihypertenzní léčby.  

Další část programu se zabývala možnostmi ovlivnění rizikových faktorů 
pomocí životního stylu. Prof. Papadakis se věnoval fyzické aktivitě, kterou je možné 
„ušít“ na specifické rizikové faktory. Zde srovnával jednotlivé druhy fyzické aktivity – 
aerobní, vysoce intenzivní intervalový trénink a anaerobní cvičení a jejich vliv na 
kardiovaskulární riziko, snížení krevního tlaku a lipidogram. U dyslipidemie je 
doporučována kombinace aerobního a anaerobního cvičení, která příznivě ovlivňuje 
jednotlivé rizikové faktory – krevní tlak, dyslipidemii, diabetes mellitus. Jakákoliv 
fyzická aktivita je lepší než žádná.  

V bloku věnovaném konsenzuálním aktivitám EAS byla v přednáškách prof. 
Belch a Baumgartnera probíraná ICHDK, jako podhodnocovaný kardiovaskulární 
rizikový faktor a přístup k protidestičkové a antikoagulační terapii. Velká pozornost je 
v současné době věnována lipoproteinu(a) jako dalšímu cíli v boji při 
kardiovaskulárním onemocnění. Zde prof. Kronenberg doporučuje místo absolutních 
hodnot při jeho stanovení používat šedou zónu. Nestanovením hladiny Lp(a) může 
být významně podhodnoceno absolutní riziko. V manažmentu zvýšené hladiny Lp(a) 
je v současné době doporučováno časné ovlivnění tradičních rizikových 
kardiovaskulárních faktorů. Jako perspektivní se zdá být specifická terapie snižující 
Lp(a), která je zatím ve stádiu klinických hodnocení.  

Na kongresu jsem měla aktivní účast a prezentovala jsem poster s názvem 
The association of soluble endoglin and endothelial dysfunction in type 2 diabetes 
mellitus and familial hypercholesterolemia: impact of statin therapy.   



Nové poznatky, které jsem na kongresu získala, byly pro mě velkým 
obohacením a přínosem pro praxi i výzkumnou činnost, ale také pracovní motivací. 
Některé z témat jsem následně diskutovala se svými kolegy na klinice.                                                                                    

                                                                                                               

MUDr. Martina Lášticová, III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec 
Králové 


