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Magas vérnyomás rizikófaktorok
Az alábbiak közül három együttes megléte 

kockázatos:
• életkor 50 fölött,
• nem = férfi,
• elhízás (BMI > 30),
• magas koleszterinszint,
• dohányzás,
• túlzott sófogyasztás,
• túlzott alkoholfogyasztás,
• túlzott kávéfogyasztás,
• mozgáshiány,
• stressz.
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Magas vMagas véérnyomrnyomáás els előőfordulforduláási si 
gyakorisgyakorisáágaga
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A MA MÉÉRENDRENDŐŐ MENNYISMENNYISÉÉGG
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Mi a vMi a véérnyomrnyomáás?s?

• skalár mennyiség,
• p = ps + ph+ pm

• értéke helytől függ,  
és időben változik
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VVéérnyomrnyomáásvsvááltozltozáás (mmHg)s (mmHg)
•• taltaláálkalka + 20/15 + 20/15 
•• munkamunka + 16/13+ 16/13
•• utazutazááss + 14/9+ 14/9
•• gyaloglgyaloglááss + 12/6+ 12/6
•• ööltltöözkzkööddééss + 11/9+ 11/9
•• telefontelefon + 10/7+ 10/7
•• éétkeztkezééss +   9/10+   9/10
•• TVTV +0,3/1,1+0,3/1,1
•• alvalvááss -- 10/7,610/7,6

Nagy Viktor, 2007
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extrém dipper vérnyomásgörbe

non-dipper vérnyomásgörbe

Nagy Viktor, 2007



A MA MÉÉRRÉÉSI MSI MÓÓDSZERDSZER
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Az indirekt mAz indirekt méérréés elves elve

Scipione Riva-Rocci, 1896
Source of illustration: Zimmermann, E. (1903). XVIII. Preis- Liste über
psychologische und physiologische Apparate (p. 89). Leipzig: Eduard
Zimmermann. 
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A A KorotkoffKorotkoff hangokhangok
Nyikolaj Sz. Korotkoff, 1905

Source of illustration: Zimmermann, E. (1903). XVIII. Preis- Liste über
psychologische und physiologische Apparate (p. 89). Leipzig: Eduard
Zimmermann. 

http://www.medphys.ucl.ac.uk/teaching/undergrad/projects/2003/group_03/how.html
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RivaRiva--RocciRocci--
KorotkoffKorotkoff
mmóódszerdszer

http://www.ubicampus.mh-hannover.de/~bmt/ger/kapitel_1/1_2_2_1.php
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Az oszcillometriAz oszcillometriáás ms móódszerdszer
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Az oszcillometriAz oszcillometriáás ms móódszerdszer

prof. Monos E.
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Az oszcillometriAz oszcillometriáás ms móódszerdszer
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Az oszcillometriAz oszcillometriáás ms móódszerdszer
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Az oszcillometriAz oszcillometriáás ms móódszerdszer

http://www.blood-pressure-hypertension.com/

amplitúdó hányadosok: 
sys/mean=0.4...0.6  
dia/mean=0.7...0.85
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Mit tartanak be az ajMit tartanak be az ajáánlnláásokbsokbóóll??

McKay et al, J Hum Hyper, 1990;4:639

készülék téveszt: 30% ≥ 10 mmHg

3 %mandzsettaméret

4 %30 perc pihentetés

10 %ideális testhelyzet

18 %leengedési sebesség

23 %mindkét karon

38 %SBP tapintása

90 %szív magasságában

betartástechnika

N = 114



A MA MÉÉRRÉÉS S ÉÉRTRTÉÉKELKELÉÉSESE
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VVéérnyomrnyomááss--standardokstandardok

< 140/90Riva-Rocci

< 135/85HBPM

> 125/80< 120/75éjszakai átlag

> 135/90< 130/85nappali átlag

> 130/85< 125/80 24 órás átlag

hypertonianormotoniaABPM
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VVéérnyomrnyomáásmsméérrőők mink minőőssííttéésese
• amerikai (AAMI) és brit (BHS) szabvány 

szerint a referencia: szakértő általi 
manuális mérés,

• legjobb minősítés (A grade) esetén a 
megengedett eltérés a referenciától:
– a mérések 40 %-ában több mint   5 mmHg,
– a mérések 15 %-ában több mint 10 mmHg,
– a mérések   5 %-ában több mint 15 mmHg.

• 5 mmHg rendszeres hiba közel 50 millió
amerikainál okozhat hibás kezelést!

(Jones DW, Appel LJ, Sheps SG, Roccella EJ, Lenfant C: Measuring Blood Pressure Accurately. 
New and Persistent Challenges. JAMA 2003;289:1027-1030.)
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A vA véérnyomrnyomáást nehst nehééz mz méérnirni

A VÉRNYOMÁS VÁLTOZHAT
– szívütésenként,
– stressz hatására,
– a nap folyamán,
– a mérés eredményeként.

Nem megfelelő a használt modell!

A VÉRNYOMÁSMÉRŐK PONTATLANOK



MMÉÉRRÉÉSI EREDMSI EREDMÉÉNYEKNYEK
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Az elszorítás hatása
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Az elszorAz elszorííttáás hats hatáásasa

mérés invazív méréssel párhuzamosan
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mérés invazív méréssel párhuzamosan, műtétet követően



27mérés fiatal egészséges személyről



28mérés szívműtéten átesett személyről



ÚÚJ JAVASLATJ JAVASLAT
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Hogyan jellemezzHogyan jellemezzüük a vk a véérnyomrnyomáást?st?
((nonnon--invazinvazíívv mméérrééssel)ssel)

• a mandzsettás mérés befolyásolja a mérendő
mennyiséget,

• pillanatérték: elterjedten alkalmazott, de nagy hibával 
terhelt,

• napi változás statisztikája: ingadozásokat kimutat, de 
pillanatértékek alapján,

• ÚJ JAVASLAT: rövid idejű változás 
statisztikája (átlag és szórás), mérés a 
mandzsetta lassú felfújása előtt és alatt.
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Javasolt extra informJavasolt extra informáácicióó: : 
pulzushullpulzushulláám terjedm terjedéési sebesssi sebesséégg
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A vA véérnyomrnyomáás s éés a pulzushulls a pulzushulláám m 
terjedterjedéési sebesssi sebesséég kg köözti kapcsolatzti kapcsolat
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Javaslat Javaslat úúj indirekt j indirekt 
vvéérnyomrnyomáásmsméérréési eljsi eljáárráásrasra

• a nyugalmi állapot ellenőrzése a mérés előtt,
• ΔTEP változásának mérése a mandzsetta 

felfújása előtt,
• a mandzsetta lassú felfújása,
• a diasztolés és a szisztolés nyomás 

megállapítása a PPG jel amplitúdó és ΔTEP
változása alapján,

• A teljes keringési rendszer modellezése –
Mersich András,

• PPG és vérnyomás időfüggvény 
megfeleltetése – Csordás Péter.



MARADT IDMARADT IDŐŐ??
igen nem

kevés
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A diasztolA diasztoléés vs véérnyomrnyomáás becsls becsléése se 
(extra inform(extra informáácicióó: : ΔΔTTEPEP))
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A diasztolA diasztoléés vs véérnyomrnyomáás becsls becsléésese
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A szisztolA szisztoléés vs véérnyomrnyomáás becsls becsléése se 
(extra inform(extra informáácicióó: EKG, PPG): EKG, PPG)
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Gyors vGyors vááltozltozáás az s az éérfal rfal 
rugalmassrugalmassáágbangban
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Laza mandzsettaLaza mandzsetta



40

KKéészszüülléék az otthoni k az otthoni 
monitorozmonitorozááshozshoz
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EredmEredméények az otthoni nyek az otthoni 
monitorozmonitorozóó kkéészszüülléékkelkkel
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EredmEredméények az otthoni nyek az otthoni 
monitorozmonitorozóó kkéészszüülléékkelkkel

2-es paciens 
esetében a 
szívfrekvencia 
változása az 
egyik mérés 
alatt. 



43

EredmEredméények az otthoni nyek az otthoni 
monitorozmonitorozóó kkéészszüülléékkelkkel

9-es paciens 
esetében a 
szívfrekvencia 
változása az 
egyik mérés 
alatt. 
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Nyugalmi Nyugalmi áállapot jellemzllapot jellemzéése: HRVse: HRV
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Nyugalmi Nyugalmi áállapot jellemzllapot jellemzéése: HRVse: HRV
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