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Αρτηριακή πίεση
Είναι η πίεση του
κυκλοφορούμενου όγκου αίματος
που ασκείται στα τοιχώματα των
αρτηριών
Η αρτηριακή πίεση (ΑΠ) παρέχει
πληροφορίες για την κατάσταση της
καρδιάς, των αρτηριών, τις αγγειακές
αντιστάσεις και την καρδιακή παροχή
αίματος

Ιστορική εξέλιξη της μέτρησης της ΑΠ
• Η πρώτη μέτρηση πίεσης που έγινε ποτέ και για την οποία
υπάρχει απόδειξη, έγινε σε ένα άλογο το 1733 από τον
Άγγλο Stephen Ηales.
• 162 χρόνια μετά ο παιδίατρος Scipione Riva-Rocci από την
Πάβια, εκτέλεσε την πρώτη μη επεμβατική ( επιδερμική)
μέτρηση της πίεσης στο πάνω μέρος του χεριού ενός
ανθρώπου, με τη βοήθεια μιας φουσκωμένης
μανσέτας/περιβραχιονίου και ενός σφυγμομανομέτρου που
ο ίδιος είχε κατασκευάσει.
• Το 19O1, ο γερμανός νοn Reckling-Ηausen έκανε δημοσίως
γνωστό το πόσο σημαντικό ήταν το πλάτος της μανσέτας για
την ακριβή μέτρηση της πίεσης.

Ιστορική εξέλιξη...
• Το 1905, ένας Ρώσος χειρουργός ο N.S. Korotkoff ανακάλυψε
ότι ακουγόταν θόρυβος στη βραχεία αρτηρία όταν ο αέρας
του περιβραχιονίου ελευθερώνεται.
Βασιζόμενος σε αυτή την ανακάλυψη, ανέπτυξε την
ταλαντωσημετρική αρχή μέτρησης που πήρε το όνομα από
τον ίδιο, η λεγόμενη μέθοδος Korotkoff.
Αυτή η ανακάλυψη σήμαινε ότι η διαστολική πίεση αίματος
μπορούσε να μετρηθεί για πρώτη φορά.
• Στο τέλος του 1970, το πρώτο αυτόματο ηλεκτρονικό
πιεσόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης ήρθε στην
αγορά. 'Έως τότε υπήρχαν μόνο χειροκίνητες
συσκευές που απαιτούσαν τη χρήση μανόμετρου
ή στηθοσκοπίου.

Σφυγμομανόμετρο με δείκτη (αριστερά)
και σφυγμομανόμετρο με στήλη υδραργύρου (δεξιά)

Μηχανικό πιεσόμετρο

Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο

Αρτηριακή πίεση
• Συστολική – είναι η μεγαλύτερη τιμή της πίεσης
του αίματος στο τοίχωμα των αρτηριών τη
στιγμή της συστολής της αριστερής κοιλίας της
καρδιάς και της προώθησης του αίματος μέσα
στην αορτή.
• Διαστολική – είναι η μικρότερη τιμή της πίεσης
κατά τη διάρκεια της διαστολής των κοιλιών –
αυτή η πίεση ασκείται συνεχώς μέσα στο
τοίχωμα των αρτηριών

• Η διαφορά καλείται πίεση σφυγμού

Αρτηριακή πίεση
Η φυσιολογική ρύθμιση εξαρτάται από:
τον όγκο του αίματος
Την ελαστικότητα των αγγείων
Τη υφή του αίματος
Τη διάμετρο των αγγείων
Την ελαστικότητα του καρδιακού μυ

ΑΠ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΥΛΟ - ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ

Άνδρες

110-140mmHg

70-90mmHg

Γυναίκες

100-130mmHg

60-80mmHg

Παιδιά

100mmHg

65mmHg

Νεογέννητα

80mmHg

45mmHg

Παράγοντες που επηρεάζουν την ΑΠ
 Φύλο: οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη ΑΠ από τους άνδρες λόγω
ορμονικών μεταβολών
 Ηλικία: είναι πιο μικρή σε μικρές ηλικίες
 Θέση αρρώστου: σε όρθια στάση χαμηλότερη σε σχέση με την
ύπτια θέση
 Ώρα λήψης: το πρωί είναι χαμηλή, αυξάνεται τη μέρα - φτάνει
στο υψηλότερο σημείο αργά το απόγευμα - μειώνεται τη νύχτα
 Αιμορραγία: η ΑΠ μειώνεται λόγω μειωμένου όγκου αίματος
 Σωματικό βάρος: παχύσαρκα άτομα έχουν αυξημένη ΑΠ
 Νοσήματα κυκλοφορικού συστήματος και νεφρών
 Φάρμακα: αγγειοσυσταλτικά και αγγειοδιασταλτικά
 Κρύο: αυξάνει την ΑΠ λόγω αγγειοσυστολής
 Καφές – τσάι – σοκολάτα: περιέχουν καφεΐνη – αυξάνουν την ΑΠ
 Κάπνισμα, συγκινησιακό stress, φόβος, ανησυχία, λύπη, άσκηση

Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται με:
την άσκηση
την τροφή
το συναισθηματικό στρες
τη σεξουαλική δραστηριότητα
χρόνιες νόσους
κληρονομικούς παράγοντες
τον πόνο
την παχυσαρκία
την ηλικία
ανάλογα με την κατάσταση των αγγείων

Η αρτηριακή πίεση μειώνεται με:
τη νηστεία
την ανάπαυση
διάφορα καταπραϋντικά

απώλεια βάρους
συναισθήματα
ανώμαλες συνθήκες (αιμορραγία)

Μέτρηση της ΑΠ
Κατά τη διάρκεια της αρχικής επίσκεψης, η ΑΠ θα
πρέπει να μετράται και στους δύο βραχίονες - και στο
πόδι εάν υπάρχει λόγος.
Για την σωστή αξιολόγηση της ΑΠ αλλά και για την
αρχική διάγνωση της υπέρτασης είναι σημαντικό να
λαμβάνετε με τον σωστό τρόπο τουλάχιστον δύο φορές
σε κάθε περίπτωση και σε τουλάχιστον δύο και κατά
προτίμηση τρεις ξεχωριστές ημέρες.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής
Προληπτικής Υπηρεσίας του 2015 (USPSTF) για την
υπέρταση συνιστούν να εξετάζονται όλα τα άτομα
ηλικίας 18 ετών και άνω για αυξημένη ΑΠ!

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ;
• Έρευνες σε διάφορες αναπτυγμένες χώρες στην
Ευρώπη ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ,
τον Καναδά, την Αυστραλία, κ.λπ., έχουν δείξει
ότι περίπου ένας στους τέσσερις ενηλίκες (25%)
εμφανίζει υπέρταση.
• Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας τα υπερτασικά
άτομα ίσως πλησιάζουν τα 2.000.000.
• Η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης αυξάνει με
την ηλικία. Μετά τα 65 έτη ένας στους δύο είναι
υπερτασικός.

Μέτρηση της ΑΠ
 Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο
ιατρείο κατά κανόνα γίνεται με
στηθοσκόπιο και υδραργυρικό πιεσόμετρο.
 Η καλή λειτουργία του πρέπει να ελέγχεται
ανά 6μηνο.
 Οι διαστάσεις του αεροθαλάμου της
περιχειρίδας πρέπει να είναι ανάλογες με
την περίμετρο του βραχίονα του
εξεταζομένου (το μήκος του αεροθαλάμου
να καλύπτει 80-100% της περιμέτρου του
βραχίονα).

Ακατάλληλη περιχειρίδα (μικρότερη ή
μεγαλύτερη) οδηγεί σε αναξιόπιστη
μέτρηση !

Μέγεθος μανσέτας
• Η καλύτερη μανσέτα για τους περισσότερους
ενήλικες είναι η μανσέτα πλάτους 15 cm με
αεροθάλαμο μήκους 33 έως 35 cm.
• Για το BP του ποδιού, το μήκος του μανικιού
θα πρέπει να περικυκλώνει το 80% του μηρού
και το πλάτος να είναι 40% της περιφέρειας
του μηρού.

Κριτήρια μεγέθους μανσέτας
Περιφέρεια Βάρος βραχίονα
Γυναίκες

Βάρος Άνδρες

24-32 cm

<150

<200

Μέγεθος
μανσέτας
για χρήση
κανονικό

33-42 cm

>150

>200

μεγάλο

-

80% του
μηρού

Περιφέρεια μηρού
38-50 cm

Πιεσόμετρα
• Αν και το υδραργυρικό πιεσόμετρο είναι το πιο
αξιόπιστο, η χρήση του προοδευτικά περιορίζεται
για περιβαλλοντικούς λόγους.
• Σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη απαγορευτεί
η χρήση υδραργυρικών συσκευών στα νοσοκομεία.
• Επιπλέον, η στηθοσκοπική τεχνική μέτρησης της
πίεσης συνήθως δεν εφαρμόζεται σωστά.
• Τα τελευταία χρόνια διατίθενται στην αγορά μη
υδραργυρικά - ηλεκτρονικά πιεσόμετρα για
επαγγελματική χρήση, μερικά από τα οποία είναι
αξιόπιστα.

Διαδικασία μέτρησης αρτηριακής
πίεσης σε ύπτια θέση
1. Εκτελέστε υγιεινή των χεριών, φορέστε καθαρά γάντια – αν απαιτείται
ενημερώστε τον ασθενή σας.
2. Επιλέξτε το χέρι από το οποίο θα γίνει η μέτρηση. (Αντένδειξη: χέρι με
τραύμα, φλεβοκαθετήρα ή fistula).
3. Τοποθετήστε τον ασθενή σε ύπτια ή καθιστή θέση και υποστηρίξτε το χέρι
του (αν ο ασθενής κάθεται, βεβαιωθείτε ότι δεν κάθεται με τα πόδια
σταυρωμένα).
4. Ανασηκώστε το μανίκι του ασθενή ώστε να αποκαλυφθεί η περιοχή του
βραχίονα.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο αεροθάλαμος είναι κενός αφαιρώντας την περίσσεια
αέρα (βεβαιωθείτε ότι το πιεσόμετρό σας δείχνει ακριβώς 0 πριν το
χρησιμοποιήσετε) και τοποθετήστε την περιχειρίδα στον βραχίονα, πάνω
από το ύψος του αγκώνα.
Προσοχή: Η περιχειρίδα δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ χαλαρή ούτε πολύ
σφιχτή (ελέγξτε αν χωράει ένα δάχτυλο ανάμεσα στην περιχειρίδα και το
δέρμα του ασθενή)

...
6. Απολυμάνετε τα ακουστικά του στηθοσκοπίου με γάζα και
οινόπνευμα και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας.
7. Ψηλαφήστε τη βραχιόνιο αρτηρία και τοποθετήστε σε αυτό το
σημείο τον κώδωνα του στηθοσκοπίου.
8. Ψηλαφήστε τον σφυγμό στην κερκιδική αρτηρία.
9. Εισάγετε αέρα με το πουάρ στον αεροθάλαμο της περιχειρίδας,
παρατηρώντας παράλληλα τη βελόνα του σφυγμομανόμετρου. Όταν
ο σφυγμός σταματήσει να είναι αισθητός συνεχίστε να εισάγετε
αέρα μέχρι η βελόνα να ανέβει άλλα 30 mmHg.
10. Γυρίζοντας τη βαλβίδα του πουάρ, αφαιρέστε με αργό ρυθμό τον
αέρα από τον αεροθάλαμο - αναγνωρίστε τον πρώτο ήχο που
δηλώνει τη συστολική πίεση και τον τελευταίο που δηλώνει τη
διαστολική.

...
Η αποσυμπίεση της περιχειρίδας γίνεται με ρυθμό 2mmHg ανά
δευτερόλεπτο. Ως συστολική πίεση καταγράφεται το σημείο εμφάνισης
των ρυθμικών ήχων (ήχος I Korotkoff) και ως διαστολική το σημείο
εξαφάνισής τους (ήχος V Korotkoff).
Σε περιπτώσεις όπου ο ρυθμικός ήχος ακούγεται μέχρι το 0 mmHg, για τον
προσδιορισμό της διαστολικής πίεσης χρησιμοποιείται το σημείο
εξασθένισης των ήχων (ήχος IV, συχνό στην εγκυμοσύνη, τα παιδιά και τις
μεγάλες ηλικίες).
Σε άτομα υπό θεραπεία γίνεται μέτρηση και σε όρθια θέση (ιδίως στους
διαβητικούς και τους ηλικιωμένους) για το ενδεχόμενο ορθοστατικής
υπότασης.
11. Αφαιρέστε τον υπόλοιπο αέρα από τον τον αεροθάλαμο της περιχειρίδας.
12. Αφαιρέστε τα γάντια (αν φοράτε) και εκτελέστε υγιεινή των χεριών.
13. Καταγράψτε τη μέτρηση στο διάγραμμα του ασθενή με μαύρο μελάνι .

Η ΑΠ πρέπει να καταγράφεται σε χιλιοστά π.χ.
συστολική πίεση 160 και διαστολική 90 mmHg και όχι 16 και 9

Ήχοι Korotkoff
• ΦΑΣΗ Ι Εμφάνιση ελαφρών καθαρών
επαναλαμβανόμενων ήχων. Συμπίπτουν με την
εμφάνιση του ψηλαφητού σφυγμού και της
συστολικής πίεσης.
• ΦΑΣΗ ΙΙ Οι ήχοι γίνονται πιο μαλακοί και πιο δυνατοί.
• ΦΑΣΗ ΙΙΙ Οι ήχοι γίνονται πιο κοφτοί και πιο δυνατοί.
• ΦΑΣΗ ΙV Οι ήχοι σβήνουν, γίνονται λιγότερο
ευδιάκριτοι και οι μικρής έντασης εξαφανίζονται.
• ΦΑΣΗ V Οι ήχοι εξαφανίζονται εντελώς. Αντιστοιχεί με
τη διαστολική πίεση.

Μετρήσεις ΑΠ στο σπίτι
• Οι μετρήσεις της πίεσης στο σπίτι είναι
χρήσιμες για την αξιολόγηση της πίεσης και
τη διάγνωση της υπέρτασης, αλλά κυρίως
για τη μακροχρόνια παρακολούθηση της
ρύθμισης της.
• Για τη σωστή εκτίμηση της πίεσης στο σπίτι
απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η
εκπαίδευση του αρρώστου στην τεχνική
της μέτρησης και ο τακτικός έλεγχος της
λειτουργίας του πιεσόμετρου (μια φορά το
χρόνο).
• Οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται από τον
ίδιο τον υπερτασικό ή από άλλο άτομο στο
σπίτι.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜEΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠ ?
Πρακτικές πληροφορίες
• Τουλάχιστον μισή ώρα πριν από τη μέτρηση θα πρέπει να
αποφεύγονται ο καφές και το κάπνισμα

• Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται πάντα σε καθιστή θέση.
Αν γίνεται λήψη φαρμάκων για την υπέρταση, ο γιατρός μπορεί κάποιες
φορές να ζητήσει μετρήσεις και σε όρθια θέση για να διαπιστώσει αν η πίεση
πέφτει υπερβολικά στην ορθοστασία (ορθοστατική υπόταση).
• Για τη μέτρηση της πίεσης πρέπει πρώτα να προηγηθεί η παραμονή σε
καθιστή θέση για περίπου 5 λεπτά.
• Η πλάτη να ακουμπά στη ράχη της καρέκλας και το μπράτσο να είναι χαλαρά
ακουμπισμένο σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι).
• Η ουροδόχος κύστη πρέπει να είναι κενή.

... πρακτικές πληροφορίες
• Η περιχειρίδα τοποθετείται έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά κατευθείαν πάνω
στον βραχίονα χωρίς να παρεμβάλλεται το μανίκι.
• Αν το μανίκι είναι σφικτό θα πρέπει να αφαιρεθεί.
• Η περιχειρίδα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο ύψος της καρδιάς.
Το κάτω όριο της περιχειρίδας πρέπει να βρίσκεται λίγα εκατοστά πάνω
από την καμπή του αγκώνα (εμπειρικά 3 δάχτυλα), ώστε να υπάρχει χώρος
για την τοποθέτηση του στηθοσκοπίου
• Η άκρη του στηθοσκοπίου τοποθετείται στην εσωτερική επιφάνεια χωρίς
να καλύπτεται τελείως από την περιχειρίδα
• Βεβαιωθείτε ότι το πιεσόμετρo δείχνει ακριβώς 0 πριν το χρησιμοποιήσετε
• Φουσκώνετε το πιεσόμετρο μέχρι το 200-220 mmHg. Ξεφουσκώνετε αργά
(περίπου 10 mmHg κάθε 5 δευτερόλεπτα)

... πρακτικές πληροφορίες
• Συστολική πίεση είναι το σημείο που εμφανίζεται (ακούγεται) ο ρυθμικός
χτύπος, όσο αδύνατος και να είναι
• Διαστολική πίεση είναι το σημείο όπου ο ρυθμικός ήχος παύει να ακούγεται
• Το πιεσόμετρο σας έχει ενδείξεις (γραμμές) για κάθε 2 χιλιοστά πίεσης π.χ.
90, 92, 94, 96 κ.λπ.
Η πίεση δεν πρέπει να στρογγυλοποιείται όπως π.χ.
160/95 mmHg αλλά να καταγράφεται με λεπτομέρεια στο τελικό ζυγό
ψηφίο (όχι μονό) π.χ. 162/94 mmHg
• Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν δύο μετρήσεις της πίεσης κάθε
φορά, με μεσοδιάστημα 1-2 λεπτά μεταξύ των μετρήσεων.
Στη δεύτερη μέτρηση, η πίεση είναι συνήθως χαμηλότερη.
Αν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης (πάνω από
10 mmHg) γίνεται και τρίτη μέτρηση.

Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται !

Πιθανά λάθη κατά τη λήψη ΑΠ













Θόρυβος – επηρεάζει την ακοή
Θερμοκρασία
Άγχος
Πρόσφατη δραστηριότητα του ατόμου
Διαφυγή αέρα
Κακή λειτουργία στηθοσκόπιου
Έλλειψη εμπειρίας
Ελαττωματικά όργανα
Χρήση μη σωστού μεγέθους περιχειρίδας
Μη σωστά τοποθετημένη περιχειρίδα, μη σωστή θέση του
βραχίονα
Χρήση του ίδιου βραχίονα για όλες τις μετρήσεις
Μέτρηση ΑΠ σε βραχίονα όπου βρίσκεται ενδοφλέβιος
καθετήρας ή είναι τραυματισμένος, ή χειρουργημένος.

Συχνές αιτίες που συμβάλλουν σε
ανακριβείς μετρήσεις της πίεσης
του αίματος
Παράλειψη παραμονής σε ήρεμη θέση για 5 λεπτά πριν από τη
λήψη της ΑΠ
Έλλειψη υποστήριξης χεριών και ποδιών
Πάρα πολύ μικρό μέγεθος μανσέτας σε σχέση με το βραχίονα (η
περιχειρίδα πρέπει να περικυκλώνει το 80% της περιφέρειας του
άνω βραχίονα)
Πολύ γρήγορo ξεφούσκωμα της περιχειρίδας (δηλ. περισσότερο
από 2mmHg ανά δευτερόλεπτο)
Συνεχιζόμενη συνομιλία
Πρόσφατη πρόσληψη καφεΐνης ή κάπνισμα τσιγάρων

Προσοχή στην τεχνική μέτρησης !

•

Σε επιλεγμένες καταστάσεις, όπως οι δυσπλασίες, οι τραυματισμοί ή η
εκτεταμένη αγγειακή νόσος των άνω άκρων ή όταν συγκρίνονται τα
επίπεδα της ΑΠ στο άνω και κάτω άκρο, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν
μετρήσεις στο μηρό με τη χρήση της κατάλληλης μανσέτας.
Η ΑΠ πρέπει να λαμβάνεται σε ύπτια θέση για να επιτρέψει τη μανσέτα να
είναι στο επίπεδο της καρδιάς.

• Οι ήχοι Korotkoff μπορεί να αυξηθούν εάν ο ασθενής σηκώσει το
βραχίονα και ανοίξει και κλείσει το χέρι 10 φορές πριν φουσκώσει
τη μανσέτα ΑΠ.
• Στα παιδιά, ισχύουν τα ίδια πρότυπα για το μέγεθος της
μανσέτας. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ήχος Korotkoff V.
Εάν το παιδί δεν συνεργάζεται, η συστολική ΒΡ μπορεί να
προσδιοριστεί με ψηλάφηση.

Μην ξεχνάτε...

Η μέτρηση της πίεσης είναι σχετικά απλή.
Χρειάζεται όμως εκπαίδευση, εξάσκηση και
προσοχή στη λεπτομέρεια!
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