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Atherosklerosa 2019
J. Macášek

Letošní symposium „Atherosklerosa 2019“ se kona-
lo ve znamení dvou výročí. Od prvního symposia 
uplynulo již 40 let; v roce 1979 byla také na půdě 
Společnosti patologické a klinické fysiologie ČLS 
JEP založena Komise pro aterosklerózu. Postupně 
se k pořádání symposia připojily i další společnosti 
ČLS JEP, (jako první Společnost klinické biochemie) 
a rovněž i Slovenská sekce pro aterosklerózu, která 
byla založena na půdě Společnosti klinické bioche-
mie Slovenské lékařské společnosti.
Dále jsme si v letošním roce připomněli nedožité 
devadesáté narozeniny čestného předsedy Společ-
nosti patologické a klinické fysiologie prof. MUDr. 
Václava Janouška, CSc., který v roce 1979 nemalou 
mírou přispěl k založení tehdejší Komise pro ate-
rosklerózu.
Symposium se konalo pod záštitou děkana 1. LF UK 
prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc. Ve dnech 11. - 12. 
září v Lékařském domě v Praze.
Úvodní přednášku přednesl doc. Vokurka na téma 
„Metabolismus železa a ateroskleróza“, následovala 
přednáška doc. Zemana a kolektivu 4. interní kliniky 
1. LF UK „Elongasy a desaturasy mastných kyselin 
u prediabetu“. 
V dalším bloku seznámila MUDr. Lejsková (IPVZ) 
účastníky s novými doporučeními ve farmakoterapii 
diabetu 2. typu (EASD 2018). Dr. Taxová Braunerová 
(Endokrinologický ústav Praha) přednesla sdělení 
na téma „Obvod pasu u sedmiletých dětí“. Další dvě 
sdělení pracovníků 4. interní kliniky 1. LF UK měla 
téma „Mastné kyseliny u karcinomu prsu“ (MUDr. 
Macášek a kol.) a „Pokročilá lipidomika u vybra-
ných klinických stavů“ (Mgr. Staňková).
V odpoledním bloku zazněla nejprve úvodní před-
náška prof. Dostálové (VŠCHT Praha): 
„Potravinové zdroje rizikových živin-cukrů, sodíku, 
nasycených a trans-nenasycených mastných kyse-
lin“, na kterou tematicky navazovalo sdělení RNDr. 

Vecky (4. interní klinika) „Obsah sterolů a mastných 
kyselin ve vzorcích olejnatých semen a ořechů“. Další 
dvě sdělení byla od autorů z VŠCHT Praha, doc. 
Pánka a Ing. Chrpové „Sacharidy a jejich reaktivita“ 
a „Náhradní sladidla“.
Druhý den symposia zahájila přednáška prof. Žáka 
a kolektivu 4. interní kliniky „Lipidové proresoluční 
mediátory: terapeutický potenciál u aterosklerózy“, 
následovaná dělením MUDr. Šmída a prof. Brůhy 
(4. interní klinika 1. LF UK) „NAFLD jako mani-
festace metabolického syndromu – sonografická 
diagnostika“.
V druhém dopoledním bloku přednesl nejprve 
sdělení host ze Slovenska MUDr. Sitko se spolupra-
covníky (Laboratória Piešťany) „Prevalencia dysli-
pidémie u SLE“, následovaly tři přednášky kolegů 
u IKEM Praha: RNDr. Malínská a kol. „Metabolické 
účinky empagliflozinu u modelu prediabetu indu-
kovaného methylglyoxalem a vysokosacharózovou 
dietou“, Ing. Hüttl a kol. “Příznivé účinky troxeruti-
nu na dyslipidémii, oxidační stres a zánět u modelu 
postmenopauzálního metabolického syndromu“ 
a RNDr. Marková „Kombinace atorvastatinu se 
silymarinem zvyšuje hypolipidemické, antioxidační 
a protizánětlivé účinky u neobézního kmene meta-
bolického syndromu“.
Odpolední blok zahájila přednáška Dr. Metelcové 
(Endokrinologický ústav Praha) „Spektrum mast-
ných kyselin u českých adolescentů ve vztahu ke 
genetickému pozadí“, následovaly dvě přednášky 
našich kolegů z Košic: RNDr. Hertelyová, RNDr. 
Široká a kol. „Karcinóm prsníka a omega-3 poly-
nenasýtené mastné kyseliny“ a „Omega-3 poly-
nenasýtené mastné kyseliny a zápalové markery 
pri ateroskleróze“.
Symposium již tradičně zakončil prof. Hyánek 
a kolektiv pracovníků Nemocnice Na Homolce Pra-
ha: „Arteficielní sitosterolemie zachycené v rutinní 
praxi metabolické ambulance pro děti a dorost“. 
Naše symposium je zařazeno do celoživotního 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (viz program 
symposia).

Příští symposium plánujeme na 9. – 10. 9. 2020


