
Jaký byl 90. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu? 

 Letošní již devadesátý kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu 
proběhl v italském Miláně. Toto univerzitní město, obecně vyhledávané jistě 
především pro svou turistickou atraktivitu, se stalo důstojným reprezentantem 
italského přínosu na poli výzkumu aterosklerózy a problémů s ní spjatých. To 
konečně dokázali nejen přednášející z řad italských výzkumníků, ale i poutavě 
pojatá sdělení etablovaných italských odborníků. Setkání však bylo opravdu 
především mezinárodní, letos poprvé v hybridní formě, která umožnila účast 
celkem více než 2300 účastníků, z nichž téměř 1400 využilo příležitosti kongres 
osobně navštívit. 

 Program zcela tradičně oficiálně zahájil večer věnovaný mimo jiné tomu 
nejlepšímu, co se v posledních letech na poli výzkumu aterosklerózy událo. 
Konkrétně byly uděleny ceny Young Investigator Award - v kategorii základního 
výzkumu Dimitrisu Tsiantoulasovi z Medical University of Vienna za práci „APRIL 
limits atherosclerosis by binding to heparan sulphate proteoglycans“, publikovanou 
v časopisu Nature, v kategorii klinického výzkumu pak cenu získal Amand F. Schmidt 
z University College London za publikaci „Cholesteryl ester transfer protein (CETP) 
as a drug target for cardiovascular disease“ v tomtéž časopisu. Ocenění za 
výjimečný přínos v podobě Anitschkow Award letos převzal prof. Børge G. 
Nordestgaard, MD DMSc z Dánska, jehož následná Anitschkow Lecture poutavě 
shrnula téma remnantního cholesterolu.  
 Kompozice kongresového programu zahrnovala širokou plejádu témat, 
odrážejících nejen význam aterosklerózy pro lidské zdraví a nemoc, ale i množství 
vlivů, jimž rozvoj tohoto onemocnění podléhá. Velký prostor byl věnován prevenci. Ve 
workshopu Environment and cardiovascular risk a blocích IAS/EAS joint session: 
What is the environment doing to our health? nebo NLA/EAS joint session - 
Primordial prevention: The neglected topic byla zdůrazněna data ilustrující vliv 
individuálního životního stylu na riziko rozvoje aterosklerózy a jejích komplikací. 
Význam tohoto faktoru jistě nebyl tolik překvapující jako fakt, že pozornost právě těm 
„nejjednodušším“ preventivním opatřením by měla být důsledněji věnována v 
co nejranějších fázích života jedince, ideálně již prekoncepčně a prenatálně. Také 
sdělení týkající se znečištění životního prostředí nebo socioekonomického statusu a 
jejich možného podílu na tzv. reziduálním riziku vzniku aterosklerózy přinesla 
zajímavá zjištění.  

Důležitost odhadu kardiovaskulárního rizika jako nezbytného základu léčebně-
preventivních intervencí podtrhlo hned několik sdělení z bloků ESC/EAS joint 
session: A deep dive into Prevention GLs with focus on dyslipidemia a Reimagining 
population health – the time is now.  Ačkoli prof. Brian A. Ference a jeho kritika 
doporučených postupů ESC pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění z roku 
2021 mohli vzbudit kontroverze, posluchač nezůstal na pochybách, že použití více 
různých skórovacích systémů a odhad celoživotního kardiovaskulárního rizika 
zpřesňují pohled na zdravotní stav našich pacientů a pomáhají zlepšovat jejich 
terapii. Prof. Lale Tokgözoğlu také přehledně shrnula možnosti zobrazení 
aterosklerotického postižení cév a využití výsledků nejen k rizikovému skórování 
(asymptomatických) pacientů, ale i ke zvýšení jejich compliance díky demonstraci 
„hmatatelných“ obrázků.  



V oblasti terapie dyslipidemií pozornost přitáhly injekční přípravky jako takové i 
využití kombinační léčby. Blok ESC/EAS joint session: A deep dive into Prevention 
GLs with focus on dyslipidemia a debata Who needs injectable therapies for 
cholesterol lowering? Statins and ezetimibe are enough for CVD prevention přinesly 
data ilustrující úspěšnost v dosahování našich terapeutických cílů a frekvenci využití 
kombinační terapie v léčbě dyslipidemií, mimo jiné s přispěním prof. Michala 
Vrablíka. Bylo zarážející, jak často hladiny lipidů našich pacientů neodpovídají 
příslušným doporučením a naopak, jak relativně zřídka je využito síly kombinační 
perorální farmakoterapie, která je přitom dobře dostupná, nyní dokonce i ve formě 
jedné tablety. Jistě se jednalo o inspiraci k revizi vlastního přístupu k denní praxi. 
Přesto nelze podceňovat sílu injekčních přípravků v čele s inhibitory proprotein 
konvertázy subtilisin/kexin 9 (iPCSK9) a je třeba se dívat do (snad blízké a jistě 
slibné) budoucnosti s farmaky na bázi siRNA (inclisiran), jak ukázal ve svých 
přednáškách prof. Ulrich Laufs. Vodítkem k indikaci těchto farmak je nepochybně 
opět kvalitní odhad kardiovaskulárního rizika. 

Komplexnost obrazu aterosklerotického postižení kardiovaskulárního aparátu 
doplnila i sdělení z velmi blízkých oborů, jakými jsou obezitologie či diabetologie 
v bloku Diabetes, Obesity and Atherosclerosis – New Horizons in ASCVD prevention. 
V přednáškách prof. Fredericka J. Raala a Mansoora Husaina byl zdůrazněn rostoucí 
význam inkretinového přístupu v terapii diabetu 2. typu, a to konkrétně inkretinových 
analog (GLP-1 agonistů), a jejich přínos v prevenci kardiovaskulárních onemocnění u 
diabetiků, který sahá nad rámec kontroly hladiny glykemie či redukce tělesné 
hmotnosti. 

Nedílnou součástí programu byly také prezentace nejnovějších výsledků 
výzkumů, např. ve workshopu ApoB containing lipoproteins. Ten osvětlil známé i 
neznámé v oblasti metabolismu těchto částic, mimo jiné recyklace LDL receptorů 
uvnitř buňky, jejíž mechanismy se svou skupinou zkoumá prof. Bart Van de Sluis 
z Nizozemska. Zaměřují se přitom na komplexy tří proteinů, které ovlivňují exocytózu 
LDL receptorů, a zkoumají funkci jejich jednotlivých komponent coby možných cílů 
budoucích farmakoterapeutických intervencí. 

Nové poznatky v oboru lipoproteinů přinesla i kratší debata na téma HDL – In 
search for a function. Poukázala na nepřesnost označení HDL coby „hodného“ 
cholesterolu. Jeho rostoucí hodnoty totiž nepřináší větší anti-aterosklerotický efekt, 
naopak vyšší hodnota HDL koresponduje s vyšším rizikem rozvoje např. věkem 
podmíněné makulární degenerace. Škodlivost nízkých hladin HDL naopak dokazuje 
vyšší riziko vzniku nejen kardiovaskulárních, ale i autoimunitních nebo zánětlivých 
onemocnění. Zůstává však otázkou, zda má hladina HDL kauzální spojitost s těmito 
jevy, nebo jestli je HDL pouze asociovaným indikátorem. 

Bohatý přednáškový program i letos doplnila posterová sekce, ve které jsme 
měli možnost krátce prezentovat naše zkušenosti s terapií těhotných žen 
s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie v příspěvku Pregnancy in 
homozygous familial hypercholesterolemia – a case series. 

MUDr. Kateřina Veletová, III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové
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