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Quo vadis lipidologie?
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové!
Dovolte mi, při příležitosti XXXVI. Šobrova dne Vás nejen srdečně pozvat a uvítat,
ale současně se i zamyslet nad tím, jak se změnil náš obor za posledních zhruba
50 let. Když profesor Josef Šobra zakládal tradici setkání odborníků v oblasti lipidů
a aterosklerózy, nazval je „Klinická a biochemická genetika hyperlipoproteinémií“.
Zkusme si konfrontovat tento název s programem letošního Šobrova dne.
Pokud jde o klinické aspekty, je jim i v letošním roce věnována velká pozornost.
Asi větší,než před padesáti lety. To reflektuje skutečnost, že v současné době
máme k dispozici k ovlivnění lipidů, ale i aterosklerotického procesu v celé šíři
opravdu významně širší armamentárium léků. Významnou změnou v klinice
hyperlipoproteinémií je také zjevný přesah přes hranice oborů. Nejde přitom jen
o interdisciplinární spolupráci, ale i zájem o zcela nová témata. Příkladem budiž
problematika HIV infekce, dyslipidémie a aterosklerózy.
Biochemie nám, alespoň podle programu Šobrova dne trochu stagnuje. Faktem
je, že v současné době se věnujeme více implementaci známých biochemických
parametrů než hledání nových. A kliničtí biochemici se v současné době věnují více
lipidové klinice než lipidové vědě. Tomu odpovídá i fakt, že jsou naše konference
orientovány více na přehledná sdělení, a originálních prací je pomálu. Zde lze asi
také nalézt největší rozdíl mezi charakterem konferencí původních a současných.
Rozvoj genetiky hyperlipoproteinémií je nesmírně dynamický a rozvíjí se, jak co
do hloubky, tak i šíře záběru. Zatím, ale zdůrazňuji zatím, je tento, bouřlivý rozvoj
genetických metod trochu platonický z hlediska klinického využití. Zatím jsme
také jen na úplném počátku genetické (genové?) terapie, i když již současná léčba
genetickou informaci ovlivňuje nebo s ní interferuje.

PROGRAM
8:00–8:45

Registrace

8:45–9:00

Zahájení – R. Češka, M. Vrablík

9:00–11:00

1. BLOK: Dyslipidemie a ateroskleróza

9:00–9:20

2. To, že se snažíme kráčet v jeho šlépějích byla a je skvělá volba. Naplňovat
Šobrův odkaz dává skutečně velký smysl.
3. Klinická lipidologie (jakkoliv toto označení nemám rád a považuji náš obor
za součást interny a preventivní kardiologie) je moderní a rychle se rozvíjející
obor s velkým přesahem, a především s ohromným potenciálem pro zdraví
člověka.
Přejeme s Michalem Vrablíkem Vám i sobě, aby se letošní Šobrův den vydařil
a abychom se mohli těšit na další společná setkání.
							Richard Češka

12:15–12:30

Vladimír Blaha /Hradec Králové/

12:30–13:30

oběd

Lipidy a srdeční selhání – je tam nějaká souvislost?

13:30–14:00

valná hromada ČSAT

14:00–14:45

3. BLOK: Dyslipidemie, ateroskleróza

Prediktory cévního postižení u pacientů s diabetes
mellitus typ 1
Jan Piťha /Praha/

9:40–10:00

HDL a riziko klinických komplikací aterosklerózy
Rudolf Poledne /Praha/

10:00–10:20

Agonisté receptoru pro GLP-1 a lipidy
David Karásek /Olomouc/

10:20–10:40

Dyslipidemie a hypertenze v těhotenství
Renata Cífková /Praha/

10:40–11:00
11:00–11:30

přestávka na kávu

11:30–12:30

2. BLOK: Familiární hypercholesterolemie

stále neznámá
předsedající: V. Soška, Z. Urbanová

Nový pohled na homozygotní familiární
hypercholesterolemii
Tomáš Freiberger /Brno/

11:45–12:00

a jejich management u pacientů s HIV infekcí
předsedající: M. Vrablík, H. Rosolová

14:00–14:30
14:30–14:45

Sekundární dyslipidemie u pacientů s HIV infekcí
Pavel Kraml /Praha/

14:45–15:00

přestávka na kávu

15:00–16:00

4. BLOK: Aktuální otázky diagnostiky a léčby

dyslipidemií
předsedající: P. Kraml, T. Štulc

15:00–15:15

Lipoprotein (a) a možnosti jeho ovlivnění
Lukáš Zlatohlávek /Praha/

15:15–15:30

Vyhledávání těžké hypertriglyceridemie v klinické praxi
Martin Šatný /Praha/

15:30–15:45

Nové možnosti léčby těžkých hypertriglyceridemií
Tomáš Štulc /Praha/

15:45–16:00

Genetika familiární hypercholesterolemie update
Jaroslav Hubáček /Praha/

Antiretrovirová terapie a přibývání na váze
Zelalem Temesgen /Rochester, Minnesota, USA/

Akutní léčba hypolipidemiky
Richard Češka /Praha/

11:30–11:45

Využití selektivní inhibice mikrosomálního
triglyceridy transferující proteinu (MTP) v léčbě
hypercholesterolémie – zkušenosti s lomitapidem

předsedající: R. Češka, R. Cífková
Hana Rosolová /Plzeň/

9:20–9:40

Co víme o účinku diet u pacientů s familiíární
hypercholesterolemií
Vladimír Soška /Brno/

ve specifických situacích

Vše, co je napsáno výše dokumentuje následující:
1. Šobra byl opravdový vizionář a jeho zaměření oboru bylo nejen futuristické,
ale i realistické.

12:00–12:15

Od dyslipidemie ke KV riziku: zamyšlení nad
posledními guidelines pro KV prevenci
Michal Vrablík /Praha/

16:00

Závěr – R. Češka, M. Vrablík

