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Az U-Prevent egy új szemléletet ad a kardiovaszkuláris rizikó meghatározásában. Alkalmas a diabéteszes betegek,
pVDPiUNDUGLRYDV]NXOiULVHVHPpQ\HQiWHVHWWEHWHJHNUL]LNyPHJKDWiUR]iViUD6]HPpO\UHV]DERWWUL]LNyVWDUWL¿NiFLy
Az U-Prevent egy online platform, amely a betegek edukációjában is segítséget nyújt. Az U-Prevent a 10 éves kardioYDV]NXOiULVUL]LNyWYL]VJiOMDpV¿J\HOHPEHYHV]LDYpUQ\RPiVWNROHV]WHULQV]LQWHWYpUFXNRUpUWpNHNPHOOHWWDEHiOOLWRWW
kezelést is.
.XOFVV]DYDN kardiovaszkuláris prevenció, rizikó pontszám, U-Prevent

83UHYHQW1HZFDUGLRYDVFXODUULVNVWUDWHJ\
83UHYHQWSURYLGHVDQQHZDSSURDFKWRGH¿QLQJFDUGLRYDVFXODUULVN,WLVVXLWDEOHIRUWKHULVNDVVHVVPHQWRIGLDEHWLF
patients and patients who have already undergone cardiovascular events. Personalized risk start-up.U-Prevent is an
online platform that aims to provide tools for personalizing cardiovascular disease prevention. These tools may be
used for educational or research purposes or to support doctor-patient communication. Individual risk estimations for
(recurrent) major cardiovascular events can be used for patient education. These tools may allow patients to gain more
insight into their personal prognosis, thereby increasing their health-motivation and positively impacting adherence to
SUHVFULEHGWKHUDS\83UHYHQWSURYLGHVWRROVWRHVWLPDWHERWK\HDUDQGOLIHWLPHHႇHFWVRIWKHPRVWIUHTXHQWO\DSSOLHG
preventive interventions, including blood pressure lowering, lipid lowering and platelet aggregation inhibition.
.H\ZRUGV cardiovascular prevention, risk-score, U-Prevent

A kardiovaszkuláris betegségek hátterében húzódó
DWHURV]NOHUy]LVPiUJ\HUPHNNRUEDQPHJNH]GĘGKHWpV
D]WiQODSSDQJYDWQHWPHQWHVHQIHMOĘGLNNLpYHNpYWLzedek alatt. Ugyanakkor a betegség legtöbb esetben
PiUHOĘUHKDODGRWWVWiGLXPEDQYDQDPLNRUIHOIHGH]pVUH
kerül, és az esetek 50%-ában a miokardiális infarktus
PLQGHQHOĘ]HWHVWQHWQpONOMHOHQWNH]LN$EHWHJVpJHW
HOOHKHWQHNHUOQLPHJIHOHOĘpOHWPyGYiOWiVVDODUL]LNyfaktorok eliminálásával, szükség esetén gyógyszeres
kezeléssel. Ez az elméleti alapja a preventív megközelítésnek, amelyet aláhúz az a tény, hogy az ateroszkleró]LVOHJIĘEERNDLLVPHUWHNpVHJ\pUWHOPĦEL]RQ\tWpNDLQN
vannak arra vonatkozóan, hogy a rizikófaktorok csökNHQWpVHNH]HOpVHHJ\pUWHOPĦHQMDYtWMDD]DWHURV]NOHURWLNXV HUHGHWĦ NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpJHN $6&9' 
mortalitását és morbiditását. A látszólag egészséges
(tünetmentes) egyénekben a CVD-betegségek kocká-

]DWDOHJW|EEV]|UDKDOPR]RWWDQIHQQiOOyUL]LNyWpQ\H]ĘN
HJ\WWHVKDWiViQDNN|V]|QKHWĘ
Az utolsó két évtizedben paradigmaváltás történt az
DWHURV]NOHURWLNXV HUHGHWĦ NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpgek primer prevenciójában. A relatív rizikócsökkenés
irányából az abszolút rizikócsökkentés irányába tért át
DUL]LNyVWUDWL¿NiFLyV]HPOpOHWH$]|VV]HVHJ\pQQHND]
abszolút rizikócsökkentés céljára életmód-változtatás
(dohányzás elhagyása, súlycsökkentés, egészséges
pWUHQGUHiWWpUpV¿]LNDLDNWLYLWiVIRNR]iVD V]NVpJHV
illetve magas abszolút CV-rizikó esetén gyógyszeres
terápia is.
$NRFNi]DWEHFVOĘUHQGV]HUHNPLQWSOD6&25(V]LV]WpPDVHJtWD]DGRWWHJ\pQIHQQiOOyNRFNi]DWLWpQ\H]ĘL
DODSMiQDPHJIHOHOĘNRFNi]DWLFVRSRUWEDVRUROiVEDQD
PHJIHOHOĘWHUiSLiVG|QWpVKR]DWDOEDQpVD]DOXOYDJ\
túlkezelés elkerülésében. A SCORE rizikóbecslésén
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alapuló kockázati kategóriákat az újabb európai preYHQFLyVLUiQ\HOY~MUDGH¿QLiOWDHV]HULQWEHV]pOQNLJHQ
nagy, nagy, közepes és kis kockázatról, amely egyrészt
D] HOpUHQGĘ FpOpUWpNHNHW PiVUpV]W D] DONDOPD]DQGy
kezelés erélyességét határozza meg. Fiatalabbakban
az alacsony abszolút rizikó elfedheti a nagyon magas
relatív kockázatot, emiatt a relatív kockázatot felméUĘ VNiOiN YDJ\ D] ~Q ÄUL]LNypOHWNRU´ PHJKDWiUR]iVD
segíthet abban, hogy kiknek kell közülük intenzív életmód-változtatást javasolni.
A teljes kardiovaszkuláris kockázat azt jelenti, hogy
D] DGRWW HJ\pQEHQ PHNNRUD YDOyV]tQĦVpJJHO IHMOĘGLN
ki ateroszklerotikus kardiovaszkuláris esemény egy
DGRWW LGĘWDUWDPRQ EHOO $ ÄWHOMHV NRFNi]DW´ DUUD D UL]LNyUDXWDODPHO\HWD]|VV]HVIĘUL]LNyIDNWRUHJ\WWHV
számbavételével kalkulálhatunk ki, köztük a kor, nem,
dohányzás, vérnyomás, lipidek.

M~ HJ\pQHN UL]LNyWpQ\H]ĘLQHN NH]HOpVH VRUiQ YiUKDWy
a legnagyobb abszolút rizikócsökkenés. A nagy klinikai vizsgálatok és metaanalízisek alcsoport-elemzései
DODSMiQ D OLSLGFV|NNHQWĘ D YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘ pV
TAG-gátló kezelések során a relatív rizikócsökkenés
nagyjából ugyanaz az összes beteg esetében. Ez azt
jelenti, hogy személyre szabott abszolút rizikócsökkentés és individualizált alap kardiovaszkuláris rizikómeghatározás szükséges. A személyre szabott rizikómegKDWiUR]iVLQIRUPiOMDPLQGDEHWHJHWPLQGD]ĘWNH]HOĘ
RUYRVWNDUGLiOLViOODSRWiUyO$PHJIHOHOĘUL]LNyVWUDWL¿Nició nem helyettesíti az orvost, de segít neki a döntés
meghozatalában. A személyre szabott rizikómeghatáUR]iV VHJtWVpJpYHO HONHUOKHWĘ KRJ\ D] DODFVRQ\ UL]Lkójú egyéneknél „túl” kezeljük az egyént, illetve magas
rizikó esetén „alábecsüljük a kockázatot.
$ &9HVHPpQ\HN M|YĘEHOL PHJtWpOpVpUH D NO|QE|]Ę
SRSXOiFLyV FVRSRUWRNUD NO|QE|]Ę DOJRULWPXVRN NpV]OWHNDPHO\HNYDOLGiOYDOHWWHN$OHJW|EEUL]LNyEHFVOĘ
SCORE-rizikóbecslés
tábla a 10 éves fatális és nem-fatális CV-eseményt jósolja meg olyan egyéneknél, akiknek nem volt az anamA SCORE számos ponton különbözik a többi rizikó- nézisükben CV-esemény, és diabetes mellitus sem. A
EHFVOĘ UHQGV]HUWĘO $ 6&25( D  pYHQ EHOO EHN|- 6&25(DpYHQEHOOEHN|YHWNH]Ę&9KDOiOHOĘUHMHOYHWNH]Ę KDOiORV DWHURV]NOHURWLNXV HVHPpQ\ LQIDUNWXV zésére szolgál az európai populációban. A QRISK az
stroke, aortaaneurizma) kockázatát becsüli meg, míg iszkémiás szívbetegség, az iszkémiás stroke, vagy TIA
az egyéb rendszerek a koszorúér-betegség kockázatát. HOĘIRUGXOiViWEHFVOLPHJD](J\HVOW.LUiO\ViJEDQD
A kardiovaszkuláris mortalitást tudatosan választották, 3&( SRROHGFRKRUWHTXDWLRQ SHGLJD]HOVĘDWHURV]NOHszemben a totális (fatális és nem-fatális) események URWLNXVHVHPpQ\HOĘIRUGXOiVYDOyV]tQĦVpJHWDGMDPHJD
NRFNi]DWiYDO $ QHPKDOiORV HVHPpQ\HN HOĘIRUGXOi- N|YHWNH]ĘpYEHQeV]DN$PHULNiEDQ
VD QDJ\PpUWpNEHQ IJJ D] DONDOPD]RWW GH¿QtFLyNWyO
illetve a vizsgálóeljárások metodikájától, amelyekkel
D]HVHPpQ\LJD]ROKDWy$¿DWDOpYHQDOXOLDNHVHWp- Idős egyének rizikóbecslése
ben a SCORE nem igazán alkalmas, mivel az életkortól
YDOyHUĘVIJJpVPLDWWDNRFNi]DWRWDOiEHFVOL
A középkorú egyének esetében a rizikóbecslés megfeEurópában, és így Magyarországon is alkalmazott OHOĘGHLGĘVHPEHUHNHVHWpEHQW~OEHFVOLD&9HVHPpSCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) ke- Q\HN HOĘIRUGXOiViW $] HUHGHWL 6&25( PHJEt]KDWyDQ
vésbé alkalmazható az amerikai populációra, mivel az 65 éves életkor felett nem használható. Ezekre az eseeurópai lakosságra, az európai adatok alapján készült. tekre speciális rizikó score-t kell használni.
Hasonlóan az amerikai rizikóbecslések – PCE (pooled
FRKRUWHTXDWLRQV D)UDPLQJKDP&9'5LVN3UR¿OHpV
a Reynolds risk Score kevésbé alkalmazható az euró- 50 évnél fiatalabbak
pai és a magyar populációra.
$ QDSL NOLQLNDL J\DNRUODWEDQ D &9UL]LNyVWUDWL¿NiFLy Az életkor az egyik legfontosabb prediktor a 10 éves
HJpV](XUySiEDQpV0DJ\DURUV]iJRQVHPPHJIHOHOĘ- rizikó meghatározásában, így a standard algoritmusok
HQPĦN|GLN$ODNRVViJpOHWNRUDHPHONHGLNQĘD]HO- nem alkalmasak a nagyon magas rizikó meghatároKt]RWWDN pV D GLDEpWHV]EHQ V]HQYHGĘN HOĘIRUGXOiVD ]iViUDpYQpO¿DWDODEEHJ\pQHNHVHWpEHQ$](6&
amely a személyre szabott és gyakoribb rizikómegha- JXLHGOLQHD]pYQpO¿DWDODEEDNUL]LNyEHFVOpVpUHHJ\
tározást tesz szükségessé. A gyakorlatban az orvosok NLHJpV]tWpVWMDYDVROWDPHO\pYQpONH]GĘGLN,WWHJ\
végzik a becslést a betegek anamnesztikus adatai, a relatív rizikó „chart”-ot alkalmaz, amely azt mutatja
klinikai jelek, és a laboratóriumi vizsgálatok alapján.
meg, hogy az azonos életkorú ideális szinthez képest
emelkedett-e a rizikója a kijelölt egyénnek.

A rizikómeghatározás fő célja
Magas rizikójú egyének rizikóbecslése
$ UL]LNyPHJKDWiUR]iV IĘ FpOMD D NH]HOpV WiPRJDWiVD
pV G|QWpV D SUHYHQFLyV NH]HOpV HONH]GpVpUĘO LQWHQ]L- Azok a betegek, akiknek az anamnézisében szerepel
tásáról, és megszakításáról. Általában a magas rizikó- már a diabetes mellitus, vagy további CV-esemény, ma355
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0LO\HQNRFNi]DWEHFVOpVLHV]N|]WKDV]QiOKDWEHWHJpQHND&9'PHJHOĞ]pVpEHQ"
MILYEN BECSLÉST SZERETNE
KÉSZÍTENI?

5/10 éves
CVD-rizikó

Élethosszig
tartó
kezelés

SMART
UL]LNyEHFVOĘ

IGEN

Kardiovaszkuláris
kórtörténet?

Diabetes
mellitus?

IGEN

DIALmodell

ADVANCE
UL]LNyEHFVOĘ

IGEN

Diabetes
mellitus?

Kardiovaszkuláris
kórtörténet?

IGEN

SMARTREACHmodell

,GĘVHN
rizikóbecslése

IGEN

70 év feletti
életkor?

SCORE

IGEN

Földrajzi
helyzet?

LIFE-CVDmodell

USA

ASCVD
rizikóegyenlet

1. ÁBRA: Rizikóbecslő stratégiák (5)

gas, vagy igen magas CV-rizikójúak, pedig individuali]iOYDPHJIHOHOĘNH]HOpVPHOOHWWD]DODFVRQ\WyOD]LJHQ
PDJDV &9UL]LNy N|]|WW YiOWR]KDW (] DODSMiQ pUWKHWĘ
KRJ\V]NVpJOHQQHRO\DQVSHFLiOLVUL]LNyVWUDWL¿NiFLyUD
DPHO\¿J\HOHPEHYHV]LKRJ\DEHWHJFXNRUEHWHJLOOHWve már klinikailag manifeszt vaszkuláris betegsége van.
(]HNHW¿J\HOHPEHYpYHD](6&pJLV]HDODWWLQGXOWHO
HJ\SURMHNWHJ\PyGRVtWRWWUL]LNyVWUDUWL¿NiFLyVUHQGV]HU
kidolgozására, amely célja az adott egyénre szabott
abszolút CV-rizikó felmérése volt.
Az ESC Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Asszociáció vezetésével elkészített új CV-rizikóbecslés prédikációs algoritmusa a European
Journal of Preventive Cardiology 2019 júniusi számában jelent meg. (Risk prediction tools in cardiovascular disease prevention: A report from the ESC
Prevention of CVD Programme led by the European
Association of Preventive Cardiology – EAPC – in
collaboration with the Acute Cardiovascular Care
Association [ACCA] and the Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions [ACNAP]. Xavier Rossello, Jannick AN Dorresteijn,
Arne Janssen. June 24, 2019 Research https://doi.
org/10.1177/2047487319846715)
A javaslat az eddig már megismert, és validált riziNyVWUDWL¿NiFLyV PyGV]HUHNHW HJ\WWHVHQ DONDOPD]]D
¿J\HOHPEHYpYHDVSHFLiOLVSRSXOiFLyNDWpVD]HJ\pni különbségeket. Hét javaslatot ad, annak érdekében,
KRJ\DEHWHJHNDOHJMREEUL]LNyVWUDWL¿NiFLyVHOĘUHMHO]psében részesülhessenek.
•(OVĘOpSpVNpQWHONHOOG|QWHQLKRJ\D]HJ\pQDQDPQp-

zisében szerepel-e kardiovaszkuláris esemény, vaszkuláris betegség.
• Abban az esetben, ha van igazolt CV-betegség, akkor
a továbbiakban a SMART risk score-t kell alkalmazni,
amely rákérdez a vaszkuláris betegségek lokalizációjának számára, a beteg hs-CRP értékére, illetve, hogy
hány éve diagnosztizálták a vaszkuláris megbetegedést.
• Abban az esetben, ha nincs ismert CV-betegség az
DQDPQp]LVEHQ D N|YHWNH]Ę OpSpVNpQW WLV]Wi]QL NHOO
hogy a betegnek van-e diabetes mellitusa. Ha igen,
akkor ez esetben az ADVANCE rizikómeghatározó
algoritmus alkalmazandó, amely a HglA1c-értékre, az
DOEXPLQXULiUDSLWYDU¿EULOOiFLyMHOHQOpWpUHpVDGLDEptesz fennállásának idejére is rákérdez.
• Ha a beteg 70 éven felül van, akkor az Elderly risk
score alkalmazandó. Ha az egyik fenti kategóriába
sem esett bele, akkor az egyén földrajzi régiótól fügJĘHQYDJ\D6&25( (XUySD YDJ\D]$6&9'ULVN
HTXDWLRQ UL]LNyEHFVOĘ WiEOi]DW KDV]QiODWD MDYDVROW
(USA) alkalmazását egészséges egyéneknél, ha nem
ismert vaszkuláris betegség.
• Szükség van olyan algoritmusokra is, amelyek az
egyénre szabott terápiák eredményeit is tartalmazzák. Ezek is sokat segíthetnek abban, a betegeknek,
hogy megértsék miért fontos az életmód-változtatás,
és a gyógyszeres kezelés.
•$ UL]LNyPHJKDWiUR]iV OHJ\HQ HJ\V]HUĦ IHOKDV]QiOyEDUiWpVDGMRQD]RQQDOHUHGPpQ\W/HKHWĘOHJOHJ\HQ
olyan nyelven, amit a beteg megért iEUD 
• A projectet U-Prevent.com hónlapon regisztrálták,
majd validációs vizsgálatokat végeztek.
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Következtetések
Az EAPC, az ESC Prevenciós és Rehabilitációs aszszociációja javasolja az U-Prevent online alkalmazását (www.U-Prevent.com) a klinikai gyakorlatban. Ez a
weboldal egy interaktív webhely, amely segít kiválaszWDQL D PHJIHOHOĘ NRFNi]DWHOĘUHMHO]Ę HV]N|]W PLQGHQ
egyes betegnél. Az U-prevent képes felmérni a CV-betegség megjelenésének a rizikóját egészséges embereken, és képes lemérni a kezelés eredményességét.
Alkalmazható olyan egyéneknél, akiknél ismert már a
CV-betegség, akiknek diabetes mellitusuk van, vagy 70
éven felüliek esetében is.
Az U-Prevent website alkalmazás javasolt a napi klinikai gyakorlatban kardiológusok, diabetológusok, angiROyJXVRNPHOOHWWDKi]LRUYRVRNV]iPiUDLV(OĘVHJtWLD
rendszer, hogy a betegek is megértsék, hogy miért van
szükség a prevenciós tevékenységre, és mit várhatnak
az életmód-változtatástól, illetve a gyógyszeres kezeOpVWĘOLV
Bár európai centrumokban folyamatban van a validációs folyamat, érdemes lenne hazai viszonylatban is
OHPpUQL D UHQGV]HU PĦN|GpVpW QDJ\V]iP~ YL]VJiODWL
alanyon keresztül.
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