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Meranie krvného tlaku samotným pacientom
v domácich podmienkach
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DUKÁT A. Meranie krvného tlaku samotným pacientom v domácich podmienkach. Cardiol 2004;13(3):136–141
Meranie krvného tlaku v domácich podmienkach si našlo svoje miesto vo väčšine odporúčaní WHO/ISH. Podobne aj viaceré národné ligy pre hypertenziu
vydali svoje vlastné upresnenia v otázkach merania krvného tlaku samotným pacientom doma. Kľúčovými otázkami vo všetkých odporúčaniach sú
možné výhody merania krvného tlaku samotným pacientom, aj rodinným príslušníkom, uvedenie odporúčaných meracích systémov a potrebných informácií
pre pacienta alebo jeho rodinného príslušníka o technike a spôsobe merania.
Kľúčové slová: Hypertenzia – meranie krvného tlaku – domáci krvný tlak
DUKAT A. Patient’s home blood pressure monitoring. Cardiol 2004;13(3):136–141
Home blood pressure monitoring has found its place and has been recommended in the most recent WHO/ISH guidelines. Similarly many national
ligues for high blood pressure prevention and control have published their own recommendations concerning home blood pressure measurements. The
key questions in all of them are the possible benefits of this method for the patients, and the equipment available, the information needs for providers and
lay people about techniques and modes of action.
Key words: Hypertension – Blood pressure measurement – Home blood pressure

Viaceré odborné spoloènosti v rôznych krajinách
sveta priniesli svoje komentáre k problematike merania krvného tlaku samotným pacientom (domáceho
merania krvného tlaku). Táto metóda sa dostáva aj u
nás viac do pozornosti v spojitosti s rozvojom automatických meracích prístrojov krvného tlaku. Keïe aj u
nás je potrebné otvori diskusiu a stanovi vlastné odporúèania, bude uitoèné urèi nieko¾ko základných
otázok v tejto oblasti meracej techniky. Predajcovia
prístrojov na meranie krvného tlaku zaznamenávajú
v súèasnosti neuverite¾ný boom. V roku 1992 predstavoval ich zisk 484 miliónov US$, v roku 1995 u 525
miliónov US$ a v roku 2002 narástol ich príjem a na
597 miliónov US$ (1). Vysokú predajnos meracích zariadení ovplyvòujú viaceré faktory, a to od cieleného
marketingu, celosvetového starnutia populácie, pribúdania poètu pacientov s tzv. metabolickým syndrómom
i starostlivosou viacerých ¾udí v populácii o svoj zdravotný stav. Poèty prístrojov na meranie krvného tlaku
v domácnostiach narastajú. Na zaèiatku 80. rokov u
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malo vo svojich domácnostiach sfygmomanometre od
7,5 % do 17 % v oblastiach Minneapolis  St. Paul
(USA) a Hamburgu (Nemecko) a okolo 44  66 % osôb
s vysokým krvným tlakom si meralo svoje hodnoty krvného tlaku v domácich podmienkach (2).
Vo väèine jestvujúcich odporúèaní WHO/ISH si
meranie krvného tlaku samotným pacientom nalo svoje
miesto, väèinou v domácich podmienkach. Výsledok
tohto postupu nazvali domáci krvný tlak (1). Predstavuje doplnok ku konvenène meranému krvnému tlaku v nemocniènom zariadení (nazvaný ako tzv. office blood pressure) a 24-hodinovému ambulantnému meraniu krvného
tlaku (ambulatory blood pressure monitoring) (3). Vïaka ve¾kému pokroku v rozvoji technológií v ostatnom
období sa dnes tento spôsob merania a kontroly krvného tlaku samotným pacientom povauje za ve¾mi uitoèný (3). Má minimálne es ve¾mi výhodných vlastností: 1.
poèet meraní krvného tlaku mono podstatne zvýi, 2.
pravdepodobne nie je prítomný rozdiel medzi pozorovate¾mi (nazvaný aj ako tzv. observer bias), 3. zistila sa
dobrá korelácia medzi takto získanou hodnotou krvného tlaku a pokodením cie¾ového orgánu pri hypertenzii, 4. zistila sa dobrá predikcia prognózy u daného pacienta, 5. pravdepodobné je aj zlepenie compliance
u daného pacienta a 6. asi je mení efekt placeba, ako je
u tandardne meraného krvného tlaku zdravotníckym
pracovníkom (4).
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Výhody merania krvného tlaku
samotným pacientom.
Presnos merania obvyklého krvného tlaku
Mnoho rokov sa vie a èasto sa publikuje fakt, e
hodnoty krvného tlaku merané v zdravotníckom zariadení môu by zvýené. Takáto poplachová reakcia
môe extrémne zvýi hodnoty krvného tlaku  a o 75
mmHg pri systolickom a o 40 mmHg pri diastolickom
krvnom tlaku pri meraní lekárom, ale tie pri meraní
krvného tlaku zdravotnou sestrou (5). Opakovaním
merania krvného tlaku sa táto reakcia u väèiny subjektov postupne zniuje (6). Merania krvného tlaku u
toho istého individuálneho pacienta v podmienkach
mimo zdravotníckeho zariadenia môu poskytova ove¾a
presnejí obraz o hodnotách jeho obvyklého krvného
tlaku (7). Hodnoty krvného tlaku sa kontinuálne menia poèas dòa, preto budú ich vrcholy pri rôznych telesných aktivitách, psychickom zaaení, alebo vzruení,
èi iných pecifických èinnostiach rôzne (8). Merania
krvného tlaku v pracovných a domácich podmienkach
poskytujú monosti správne hodnoti zistené opakované zvýené hodnoty krvného tlaku v ambulancii (9).
Meranie krvného tlaku samotným pacientom tak umoòuje reálnejie hodnotenie pokojového krvného tlaku.
Definície zvýenia hodnôt krvného tlaku sú dané
arbitrárne. Naposledy boli publikované v roku 2003 (10,
11). Terapeutické rozhodovania a presný manament
pacientov detailne opisujú dané odporúèania uvedených odborných spoloèností. Lekár môe poui hodnoty získané pacientovým meraním na ozrejmenie si
faktu, èi pacient má zvýené hodnoty krvného tlaku trvalo, alebo ich má namerané iba príleitostne v ambulancii. Jestvuje dostatok dôkazov, e hodnoty krvného
tlaku namerané v domácom alebo pracovnom prostredí sú citlivejími prediktormi postihnutia kardiovaskulárneho systému i hypertrofie ¾avej komory, ako hodnoty krvného tlaku merané v ambulanciách (12, 13).
Vieme tie, e merania krvného tlaku doma tesnejie
korelujú s 24-hodinovými meraniami krvného tlaku
(najmä pri diastolickom krvnom tlaku), ako merania
v ambulancii (korelácie sú 0,76 oproti 0,36) (14). ia¾,
väèina túdií o úèinnosti lieèby hypertenzie je zaloená na meraniach a kontrolách krvného tlaku v ambulanciách. To sauje interpretáciu kontroly krvného tlaku samotným pacientom vo vzahu k medikamentóznej
lieèbe. Tento problém si bude vyadova sledovania v
kontrolovaných klinických túdiách v rámci medicíny
dôkazov.

Charakteristiky domáceho monitorovania
krvného tlaku
Veobecne platí, e hodnoty krvného tlaku merané
v domácom prostredí sú celkovo niie, ako podobné
priemerné hodnoty krvného tlaku merané v zdravotníckom zariadení. Skôr sú podobné hodnotám získaným pri
ambulantnom monitorovaní krvného tlaku (15, 16). Presnejie naèasovanie meraní krvného tlaku nie je celkom
moné. Rôzne sú i názory vzh¾adom na presnejie definovanie krvného tlaku meraného v rôznych prostrediach.
Týmto mono vysvetli niektoré rozdiely vo výsledkoch
sledovaní (17  19). Domáce merania môu presnejie
odráa merania denných tlakov získaných ambulantným
monitorovaním (20). Keï sa porovnávali simultánne intraarteriálne merania krvného tlaku, domáce merania
tlaku boli podobné meraniam v nemocniènom zariadení
(18). Domáce merania boli viac reprodukovate¾né, ako
merania v nemocniènom zariadení (pravdepodobne pre
vyí poèet získaných meraní) (19). Pre oetrujúceho lekára preto presná interpretácia hodnôt krvného tlaku
môe predstavova urèitý problém (20). Merania krvného tlaku doma samotným pacientom urèite zlepia jeho
compliance na antihypertenzívnu lieèbu (21, 22).

Hodnotenie odpovede
na antihypertenzívnu lieèbu
Keï u lekár rozhodol, e zaène medikamentóznu lieèbu hypertenzie, je potrebné, aby sa dosiahli odporúèané cie¾ové hodnoty krvného tlaku so zrete¾om na globálne rizikoko a komorbiditu daného pacienta. Meranie krvného tlaku
samotným pacientom prináa cenné informácie o mnostve
situácií, ako sa v týchto situáciách krvný tlak skutoène
kontroluje (23). Dokázalo sa, e poddávkovanie lieèby prináa viacero nebezpeèenstiev pre dispenzarizovaného pacienta (24, 25). Porovnanie hodnôt krvného tlaku, ktoré si
nameral pacient s tými, ktoré mu namerali v ambulancii
zdravotnícki pracovníci, môe by pre lekára vodidlom pri
usmernení lieèby (výber lieèiva, úprava dávkovania). Takýto postup môe prinies viacero výhod vzh¾adom na ekonomiku, compliance i kvalitu ivota sledovaného pacienta (26).

Zaèlenenie samotného pacienta
do kontroly svojej choroby
Meranie krvného tlaku samotným pacientom mu
poskytuje monos spolupodie¾a sa na zodpovednosti za
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svoj zdravotný stav, t. j. na kontrole a lieèbe vysokého
krvného tlaku (26). Monitorovaním svojho krvného tlaku sa celkom jednoznaène zlepuje samotná kontrola
krvného tlaku i compliance pacienta k predpísanej medikamentóznej lieèbe (27). Tzv. pozitívna spätná väzba
(pri zaznamenaní poklesu krvného tlaku doma) podporuje pacienta, aby pokraèoval v zaèatej lieèbe. Negatívna spätná väzba (pri trvaní vysokých hodnôt krvného tlaku) môe podpori pacienta, aby sprísnil potrebné zmeny
vo svojom ivotnom týle, alebo v zavedenej medikamentóznej lieèbe (28). Ak nedostatoèná kontrola krvného
tlaku pretrváva, pacienta privedie skôr na kontrolnú návtevu k svojmu oetrujúcemu lekárovi.

Moné riziká samomerania krvného tlaku
Existuje urèitá oprávnená obava, e zariadenie na
meranie krvného tlaku (digitálne prístroje) sú nepresné,
a teda nedostatoène citlivé na pohyb a zmenu miesta na
ruke, kde sa meranie vykonáva (29). Tým nepresné meranie povedie k falone nameraným hodnotám (umelo
niím, alebo naopak vyím, aké sú v skutoènosti). U niektorých úzkostlivých pacientov môu vzniknú obavy pri
obvyklých vrcholoch v hodnotách daného krvného tlaku. To môe èasto vyvola zvýenie obáv o svoj zdravotný
stav. Teoreticky je moná aj nebezpeèná situácia, e pacient si zníi, alebo dokonca vysadí obvyklú medikamentóznu lieèbu bez predchádzajúcej porady so svojím oetrujúcim lekárom. V týchto prípadoch je úèinné poradi
pacientovi, ako vies a pravidelne kontrolova jeho prístroj (vrátane kalibrácie), aby sa zabránilo uvedeným
potenciálnym rizikám merania krvného tlaku samotným
pacientom.

Moné výhody merania krvného tlaku
samotným pacientom
Meranie krvného tlaku doma samotným pacientom
(respektíve intruovaným rodinným prísluníkom) sa
ukazuje ako uitoèný doplnok k diagnostike hypertenzie. Tieto hodnoty by sa nemali nadradi hodnotám krvného tlaku (t. j. opakovaným meraniam v zdravotníckom zariadení). Horia tandardizácia merania a horia
technika merania môu by vak èastými problémami
u vopred neintruovaných pacientov (30). Vdy je vak
moné dostatoène edukova pacienta, bez zrete¾a na
jeho vek a prostredie. Ako ukázali niektoré sledovania, aj od starích pacientov mono získa valídne hodnoty krvného tlaku (31). Takéto merania mono poui
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ako skríningový test aj pri podozrení na hypertenziu
bieleho pláa, ktorý potom indikuje vyetrenie 24-hodinového monitorovania krvného tlaku (ak sú ostatné
hodnoty krvného tlaku v domácom prostredí nízke).
Môe tie slúi na sledovanie pacienta s hypertenziou
bieleho pláa a pacienta s tzv. rezistentnou hypertenziou, ktorú ve¾mi èasto spôsobuje nedostatoèná compliance zo strany pacienta (32).
Metodika sa môe sta uitoènou aj pre potreby klinických túdií (33). Pri antihypertenzívnej lieèbe sa zistili u pacientov podobné hodnoty krvných tlakov meraných doma a ambulantným monitorovaním krvného
tlaku. Keï sa porovnávajú hodnoty krvného tlaku v aktívne lieèenej skupine s placebovou skupinou, domáce
monitorovanie krvného tlaku zvyuje tatistickú silu a
minimalizuje, respektíve eliminuje placebový efekt. Metóda tie môe zvýi senzitivitu v túdiách pri sledovaní
rozdielov medzi lieèbami dvoma aktívnymi lieèivami.
Hodnoty tlakov krvi ráno a veèer mono poui aj na sledovanie dåky pôsobenia daného lieèiva a na hodnotenie
úèinkov rôznych dávkovacích schém.

Prognostický význam domáceho merania
krvného tlaku
Prierezové túdie ukázali, e domáce hodnoty krvného tlaku predpovedajú pokodenia cie¾ových orgánov u pacientov s hypertenziou (15, 34). Zníenie domáceho krvného tlaku pri lieèbe tie predpovedá
regresiu hypertrofie ¾avej komory (35). V tejto súvislosti sú významné dve túdie  Tecumseh a Ohasama.
V túdii Tecumseh po troch rokoch u pacientov s nelieèenou hraniènou hypertenziou mal doma meraný krvný tlak vyiu prediktívnu hodnotu ako nemocnièný tlak
tak pri hypertenzii, ako aj pri normotenzii (36). V túdii Ohasama (37) mal domáci krvný tlak vyiu prediktívnu hodnotu ako nemocnièný pre kardiovaskulárnu
aj celkovú mortalitu v irej populácii a dokonca lepie
predpovedal prvú manifestáciu mozgovocievnej príhody. Ïalie dve metaanalýzy, popisujúce distribúciu domáceho krvného tlaku, priniesli návrhy na referenèné
hodnoty pre diagnostický prah. Navrhli nasledovné hodnoty: 135/85 mmHg (38) a 137/85 mmHg (32, 39). Prvá
túdia, ktorá uviedla hodnoty zaloené na prognostických kritériách, uvádza prah pre hypertenziu 137/85
mmHg na základe celkovej päroènej mortality celej
sledovanej populácie (40). Ïalie prospektívne túdie
v budúcnosti ukáu skutoènú prognostickú cenu tejto
metódy a longitudinálne túdie zasa prah, ktorý indikuje zaèiatok antihypertenzívnej lieèby.
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Dostupná technika a prístroje
V praxi sú bene dostupné tri typy meracej techniky
a vetky tieto typy mono poui na domáce merania krvného tlaku.
Ortuové sfygmomanometre sa u dlhý èas pouívajú ako urèité tandardné prístroje, oproti ktorým sa potom porovnávajú ostatné meracie systémy. ia¾, hoci sú
prenosné, sú aj relatívne aké a nepohodlné a musia sa
dra v zvislej polohe, aby sa získal správny výsledok
merania. Okrem toho tu je vdy nebezpeèenstvo, e dôjde k úniku ortute, ktorá je vysoko toxickou látkou. Preto v USA FDA (Food and Drug Administration) tieto
systémy u neodporúèa na ïalie pouívanie.
Aneroidové prístroje sú ¾ahké, relatívne lacné a pohodlné na pouívanie v praxi. Na druhej strane sú relatívne krehké a ¾ahko sa môu pokodi, okrem toho sa
aneroid èasom deformuje. Merania sa teda môu ¾ahko
èasom sta nepresnými, bez toho, aby si to pouívajúca
osoba vôbec vimla a uvedomila. Mali by sa preto pravidelne kontrolova jednoduchým spojením aneroidového tlakomeru so sfygmomanometrom cez Y, alebo T
spojku.
Nedávno zavedené a iroko dostupné digitálne prístroje sa stali ve¾mi atraktívnymi pre ich jednoduchos.
Nepotrebujú na meranie stetoskop a prináajú digitálny
výstup, dokonca i s monosou výtlaèe na malej tlaèiarnièke. Ich pouitie je preto ove¾a jednoduchie, ako predtým uvedené dva systémy. Môe ich pouíva aj osoba so
zhoreným sluchom. Niektoré zo systémov majú inkorporovaný malý mikrofón. Tento sa ale musí umiestni
presne nad arteria brachialis. Iné systémy sú oscilometrickéto typu s malým balónikom vnútri meracieho systému. Pouitie manety je potom ove¾a jednoduchie (nevyaduje presnú lokalizáciu meraèa nad pulzáciou
brachiálnej artérie). Digitálne systémy sú rôzne, pod¾a
spôsobu èi u ruèného alebo automatického nafukovania a vyfukovania manety. Malý displej, alebo monos
tlaèe na papier s hodnotami krvného tlaku, periférneho
pulzu, dátumu a hodiny merania môe preferova ich
výber. Veobecne pacienti dávajú prednos týmto digitálnym tlakomerom pre jednoduchos ich pouitia, osobitne ak majú D-prstenec na manete, èo umoòuje jednoduchú aplikáciu systému jednou rukou. Sú ale drahie
a krehkejie, môu prináa chybné hodnoty merania krvného tlaku, pokia¾ sa pravidelne nezasielajú výrobcovi
na pravidelné kontroly (vyèistenie a kalibráciu). Posledne menované systémy na meranie na ruke vak odporúèajú aj medzinárodné autority a spoloènosti. Nemôu ich
pouíva pacienti s poruchami srdcového rytmu (títo by
mali pouíva manuálne meracie systémy). Hoci je auto-

matických meracích systémov k dispozícii mnoho, iba
niektoré z nich boli skutoène validizované. Európska spoloènos pre hypertenziu odporuèila iba pä z 23 hodnotených meracích systémov (41). Sú to: Omron HEM705CP, Omron HEM-722C, Omron HEM-735C, Omron
HEM-713C a Omron HEM-737 Intellisense. Veobecne sa neodporúèajú pouíva systémy, ktoré sa nakladajú na zápästie alebo na prst (41).

Veobecné intrukcie potrebné
pre informáciu pacienta
Vetci pacienti, u ktorých sa indikuje monitorovanie
krvného tlaku v domácich podmienkach, by mali by predtým dôkladne pouèení. Digitálne systémy sú pohodlnejie a ¾ahie pouite¾né, ako sú ortuové alebo aneroidové. Presnos nemono zaruèi u iadneho zo systémov,
pretoe existuje ve¾mi ve¾a moných faktorov, ktoré
ovplyvòujú výsledný proces merania krvného tlaku. Hoci
môu by ortuové a aneroidové manometre presné v rukách predtým zakolenej osoby, tieto prístroje majú aj
viac nevýhod. Potrebný je pomerne dlhý èas na nauèenie
pacienta uskutoèòova takéto merania. Digitálne systémy sú dokonalejie a relatívne presné (v rámci 8 mmHg
chyby oproti korekcii). Nie je to vak vdy, pretoe výrobca èasto neuvádza presnejie informácie o dodávanom systéme a aj modely, ktoré sa predávajú na trhu, sa
ve¾mi rýchlo menia.
Odporúèa sa ve¾kos manety prispôsobi ve¾kosti
ramena pacienta (9). Príli malé manety môu by príèinou vyie nameraných hodnôt krvného tlaku a príli
iroké zasa opaène hodnôt niích. Väèina systémov má
tandardnú ve¾kos manety (12 x 23 cm). Táto ve¾kos
vak nevyhovuje pre osoby, ktoré majú obvod ruky väèí
ne 33 cm, alebo mení ne 26 cm. Informácie o ve¾kosti
manety by mali patri k základným intrukciám pre zdravotníckeho pracovníka i pacienta. Väèina komerène
dostupných systémov má vak rôzne dåky dodávaných
maniet a atypické konektory.
Existuje ete nieko¾ko èastých problémov pri meraniach krvného tlaku v domácom prostredí, na ktoré je
potrebné upozorni daného pacienta. Odporúèa sa, aby
sa meranie krvného tlaku uskutoèòovalo posediaèky, po
piatich minútach pokoja. Rozprávanie poèas merania
krvného tlaku zvyuje namerané hodnoty. Meraciu manetu treba uloi na rameno na úrovni srdca a za platné
hodnoty by sa mali poklada tie, ktoré boli namerané na
ruke s vyou hodnotou krvného tlaku. Keï pacient sedí,
ruka by mala by podopretá, aby sa vylúèila izometrická
kontrakcia bicepsového svalu, ktorá by mohla vies k vy-
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Tabu¾ka 1 Prahové hodnoty, ktoré definujú hypertenziu pri rôznych
druhoch meraní krvného tlaku

Table 1 Threshold values which define hypertension in various kinds of measurement of
blood pressure

Meranie
(Measurement)

ambulancia/nemocnica (Clinic/Hospital)
24-hodinové monitorovanie (24-hour monitoring)
domáce meranie (Home blood pressure monitoring)

TKs (mmHg)

TKd (mmHg)

(SBP)

(DBP)

< 140
< 125
< 135

< 90
< 80
< 85

TKs  systolický tlak krvi (Systolic blood pressure), TKd  diastolický tlak krvi (Diastolic
blood pressure)

Vetci, ktorí budú vykonáva monitorovanie svojho
krvného tlaku, by mali by vopred dôkladne pouèení zdravotníckym pracovníkom a mali by dosta podrobný návod a informácie o krvnom tlaku, návod o meracom systéme a spôsobe jeho pouitia. Za úvahu by stál i pecifický
tréningový kurz pre pacientov s vysokým krvným tlakom
(poisovòa?).
Vetci, ktorí si monitorujú svoj krvný tlak v domácom prostredí, by mali ma svojho lekára alebo sestru,
s ktorými sa v prípade potreby môu skontaktova. Títo
by sa mali potom podie¾a aj na starostlivosti o kontrolu
hypertenzie u daného pacienta. Mal by ma vdy k dispozícii jeden podobný prístroj, ktorý by ete predtým na
urèitý èas poièal domov danému sledovanému pacientovi. Kadý merací systém treba prekontrolova vzh¾adom na presnos ihneï prvýkrát pred pouívaním a aspoò raz za rok pri pouívaní systému. Z uvedeného je
zrejmé, e v SR by mala existova nadriadená intitúcia,
ktorá by monitorovala tandardy komerène dostupných
meracích systémov a dohliadala by aj na ich kalibráciu.
Mala by zásadne trva na kadoroènom nezávislom audite vetkých dostupných predávaných systémov a na
zverejnení získaných údajov.
Meranie krvného tlaku samotným pacientom doma
prináa viacero výhod v porovnaní s meraniami krvného
tlaku v zdravotníckych zariadeniach. Môe veobecne
zlepi celkový stav v úrovni lieèby artériovej hypertenzie. Ete ve¾a chýba, kým sa tento proces zavedie pod¾a
presných a zrozumite¾ných pravidiel do medicínskej praxe.

ím nameraným hodnotám krvného tlaku. Starí pacienti môu ma falone vyie hodnoty krvného tlaku pre
kalcifikácie artérií (Oslerov znak) (42). Doposia¾ nie je
presne jasné, aký maximálny poèet meraní je potrebných
pri domácom meraní krvného tlaku na dosiahnutie presnej prognostickej informácie. Na klinické úèely sa odporúèajú dve merania, ráno a veèer, najmenej poèas troch
nasledujúcich pracovných dní. Èastos merania môe
kolísa pod¾a závanosti hypertenzie a potreby úpravy
antihypertenzívnej lieèby. Na výpoèet priemerného tlaku doma sa pouívajú vetky hodnoty merania, okrem
hodnôt nameraných poèas prvého dòa. Kým nebudú známe ïalie prognostické údaje, za horný limit normality
sa odporúèa 135/85 mmHg. Súèasné odporúèania ESC/
ISH sú uvedené v tabu¾ke 1 (11).
U pacienta s nízkym (t. j. menej ako 20 %, 10-roèným kardiovaskulárnym rizikom) na potvrdenie hypertenzie sa odporúèa klasifikova ako hypertenziu priemerný domáci krvný tlak nad 135/85 mmHg. Ambulantné
monitorovanie krvného tlaku holterovskou technikou by
potom malo ete vylúèi monos hypertenzie bieleho
pláa, ak je priemerný domáci krvný tlak menej ako 135/
85 mmHg. Cie¾ové hodnoty na kontrolu krvného tlaku
sú uvedené v odporúèaniach (11, 12).

1. Yarows SA, Julius S, Pickering TG. Home blood pressure monitoring. Arch
Intern Med 2000;160:12511257.

Odporúèania

2. Hahn LP, Folsom AR, Sprafka JM, et al. Prevalence and accuracy of home
sphygmomanometers in an urban population. Am J Publ Hlth 1987;77:1459
1461.

Nákup urèitého meracieho systému pod vedením zdravotníckeho pracovníka by sa mal odporúèa jedincom:
 ktorí majú labilný alebo zvýený krvný tlak, nameraný
zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom zariadení
 ktorí nemajú dobre kontrolovanú hypertenziu
 ktorí sa viac chcú podie¾a na starostlivosti o svoje
vlastné zdravie
 ktorí potrebujú zhodnoti doterajiu antihypertenzívnu lieèbu, ak majú obavy z príliného zníenia krvného tlaku, alebo dokonca podozrenie na nedostatoèné trvanie efektu lieku
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svoj zdravotný stav, t. j. na kontrole a lieèbe vysokého
krvného tlaku (26). Monitorovaním svojho krvného tlaku sa celkom jednoznaène zlepuje samotná kontrola
krvného tlaku i compliance pacienta k predpísanej medikamentóznej lieèbe (27). Tzv. pozitívna spätná väzba
(pri zaznamenaní poklesu krvného tlaku doma) podporuje pacienta, aby pokraèoval v zaèatej lieèbe. Negatívna spätná väzba (pri trvaní vysokých hodnôt krvného tlaku) môe podpori pacienta, aby sprísnil potrebné zmeny
vo svojom ivotnom týle, alebo v zavedenej medikamentóznej lieèbe (28). Ak nedostatoèná kontrola krvného
tlaku pretrváva, pacienta privedie skôr na kontrolnú návtevu k svojmu oetrujúcemu lekárovi.

Moné riziká samomerania krvného tlaku
Existuje urèitá oprávnená obava, e zariadenie na
meranie krvného tlaku (digitálne prístroje) sú nepresné,
a teda nedostatoène citlivé na pohyb a zmenu miesta na
ruke, kde sa meranie vykonáva (29). Tým nepresné meranie povedie k falone nameraným hodnotám (umelo
niím, alebo naopak vyím, aké sú v skutoènosti). U niektorých úzkostlivých pacientov môu vzniknú obavy pri
obvyklých vrcholoch v hodnotách daného krvného tlaku. To môe èasto vyvola zvýenie obáv o svoj zdravotný
stav. Teoreticky je moná aj nebezpeèná situácia, e pacient si zníi, alebo dokonca vysadí obvyklú medikamentóznu lieèbu bez predchádzajúcej porady so svojím oetrujúcim lekárom. V týchto prípadoch je úèinné poradi
pacientovi, ako vies a pravidelne kontrolova jeho prístroj (vrátane kalibrácie), aby sa zabránilo uvedeným
potenciálnym rizikám merania krvného tlaku samotným
pacientom.

Moné výhody merania krvného tlaku
samotným pacientom
Meranie krvného tlaku doma samotným pacientom
(respektíve intruovaným rodinným prísluníkom) sa
ukazuje ako uitoèný doplnok k diagnostike hypertenzie. Tieto hodnoty by sa nemali nadradi hodnotám krvného tlaku (t. j. opakovaným meraniam v zdravotníckom zariadení). Horia tandardizácia merania a horia
technika merania môu by vak èastými problémami
u vopred neintruovaných pacientov (30). Vdy je vak
moné dostatoène edukova pacienta, bez zrete¾a na
jeho vek a prostredie. Ako ukázali niektoré sledovania, aj od starích pacientov mono získa valídne hodnoty krvného tlaku (31). Takéto merania mono poui
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ako skríningový test aj pri podozrení na hypertenziu
bieleho pláa, ktorý potom indikuje vyetrenie 24-hodinového monitorovania krvného tlaku (ak sú ostatné
hodnoty krvného tlaku v domácom prostredí nízke).
Môe tie slúi na sledovanie pacienta s hypertenziou
bieleho pláa a pacienta s tzv. rezistentnou hypertenziou, ktorú ve¾mi èasto spôsobuje nedostatoèná compliance zo strany pacienta (32).
Metodika sa môe sta uitoènou aj pre potreby klinických túdií (33). Pri antihypertenzívnej lieèbe sa zistili u pacientov podobné hodnoty krvných tlakov meraných doma a ambulantným monitorovaním krvného
tlaku. Keï sa porovnávajú hodnoty krvného tlaku v aktívne lieèenej skupine s placebovou skupinou, domáce
monitorovanie krvného tlaku zvyuje tatistickú silu a
minimalizuje, respektíve eliminuje placebový efekt. Metóda tie môe zvýi senzitivitu v túdiách pri sledovaní
rozdielov medzi lieèbami dvoma aktívnymi lieèivami.
Hodnoty tlakov krvi ráno a veèer mono poui aj na sledovanie dåky pôsobenia daného lieèiva a na hodnotenie
úèinkov rôznych dávkovacích schém.

Prognostický význam domáceho merania
krvného tlaku
Prierezové túdie ukázali, e domáce hodnoty krvného tlaku predpovedajú pokodenia cie¾ových orgánov u pacientov s hypertenziou (15, 34). Zníenie domáceho krvného tlaku pri lieèbe tie predpovedá
regresiu hypertrofie ¾avej komory (35). V tejto súvislosti sú významné dve túdie  Tecumseh a Ohasama.
V túdii Tecumseh po troch rokoch u pacientov s nelieèenou hraniènou hypertenziou mal doma meraný krvný tlak vyiu prediktívnu hodnotu ako nemocnièný tlak
tak pri hypertenzii, ako aj pri normotenzii (36). V túdii Ohasama (37) mal domáci krvný tlak vyiu prediktívnu hodnotu ako nemocnièný pre kardiovaskulárnu
aj celkovú mortalitu v irej populácii a dokonca lepie
predpovedal prvú manifestáciu mozgovocievnej príhody. Ïalie dve metaanalýzy, popisujúce distribúciu domáceho krvného tlaku, priniesli návrhy na referenèné
hodnoty pre diagnostický prah. Navrhli nasledovné hodnoty: 135/85 mmHg (38) a 137/85 mmHg (32, 39). Prvá
túdia, ktorá uviedla hodnoty zaloené na prognostických kritériách, uvádza prah pre hypertenziu 137/85
mmHg na základe celkovej päroènej mortality celej
sledovanej populácie (40). Ïalie prospektívne túdie
v budúcnosti ukáu skutoènú prognostickú cenu tejto
metódy a longitudinálne túdie zasa prah, ktorý indikuje zaèiatok antihypertenzívnej lieèby.
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Dostupná technika a prístroje
V praxi sú bene dostupné tri typy meracej techniky
a vetky tieto typy mono poui na domáce merania krvného tlaku.
Ortuové sfygmomanometre sa u dlhý èas pouívajú ako urèité tandardné prístroje, oproti ktorým sa potom porovnávajú ostatné meracie systémy. ia¾, hoci sú
prenosné, sú aj relatívne aké a nepohodlné a musia sa
dra v zvislej polohe, aby sa získal správny výsledok
merania. Okrem toho tu je vdy nebezpeèenstvo, e dôjde k úniku ortute, ktorá je vysoko toxickou látkou. Preto v USA FDA (Food and Drug Administration) tieto
systémy u neodporúèa na ïalie pouívanie.
Aneroidové prístroje sú ¾ahké, relatívne lacné a pohodlné na pouívanie v praxi. Na druhej strane sú relatívne krehké a ¾ahko sa môu pokodi, okrem toho sa
aneroid èasom deformuje. Merania sa teda môu ¾ahko
èasom sta nepresnými, bez toho, aby si to pouívajúca
osoba vôbec vimla a uvedomila. Mali by sa preto pravidelne kontrolova jednoduchým spojením aneroidového tlakomeru so sfygmomanometrom cez Y, alebo T
spojku.
Nedávno zavedené a iroko dostupné digitálne prístroje sa stali ve¾mi atraktívnymi pre ich jednoduchos.
Nepotrebujú na meranie stetoskop a prináajú digitálny
výstup, dokonca i s monosou výtlaèe na malej tlaèiarnièke. Ich pouitie je preto ove¾a jednoduchie, ako predtým uvedené dva systémy. Môe ich pouíva aj osoba so
zhoreným sluchom. Niektoré zo systémov majú inkorporovaný malý mikrofón. Tento sa ale musí umiestni
presne nad arteria brachialis. Iné systémy sú oscilometrickéto typu s malým balónikom vnútri meracieho systému. Pouitie manety je potom ove¾a jednoduchie (nevyaduje presnú lokalizáciu meraèa nad pulzáciou
brachiálnej artérie). Digitálne systémy sú rôzne, pod¾a
spôsobu èi u ruèného alebo automatického nafukovania a vyfukovania manety. Malý displej, alebo monos
tlaèe na papier s hodnotami krvného tlaku, periférneho
pulzu, dátumu a hodiny merania môe preferova ich
výber. Veobecne pacienti dávajú prednos týmto digitálnym tlakomerom pre jednoduchos ich pouitia, osobitne ak majú D-prstenec na manete, èo umoòuje jednoduchú aplikáciu systému jednou rukou. Sú ale drahie
a krehkejie, môu prináa chybné hodnoty merania krvného tlaku, pokia¾ sa pravidelne nezasielajú výrobcovi
na pravidelné kontroly (vyèistenie a kalibráciu). Posledne menované systémy na meranie na ruke vak odporúèajú aj medzinárodné autority a spoloènosti. Nemôu ich
pouíva pacienti s poruchami srdcového rytmu (títo by
mali pouíva manuálne meracie systémy). Hoci je auto-

matických meracích systémov k dispozícii mnoho, iba
niektoré z nich boli skutoène validizované. Európska spoloènos pre hypertenziu odporuèila iba pä z 23 hodnotených meracích systémov (41). Sú to: Omron HEM705CP, Omron HEM-722C, Omron HEM-735C, Omron
HEM-713C a Omron HEM-737 Intellisense. Veobecne sa neodporúèajú pouíva systémy, ktoré sa nakladajú na zápästie alebo na prst (41).

Veobecné intrukcie potrebné
pre informáciu pacienta
Vetci pacienti, u ktorých sa indikuje monitorovanie
krvného tlaku v domácich podmienkach, by mali by predtým dôkladne pouèení. Digitálne systémy sú pohodlnejie a ¾ahie pouite¾né, ako sú ortuové alebo aneroidové. Presnos nemono zaruèi u iadneho zo systémov,
pretoe existuje ve¾mi ve¾a moných faktorov, ktoré
ovplyvòujú výsledný proces merania krvného tlaku. Hoci
môu by ortuové a aneroidové manometre presné v rukách predtým zakolenej osoby, tieto prístroje majú aj
viac nevýhod. Potrebný je pomerne dlhý èas na nauèenie
pacienta uskutoèòova takéto merania. Digitálne systémy sú dokonalejie a relatívne presné (v rámci 8 mmHg
chyby oproti korekcii). Nie je to vak vdy, pretoe výrobca èasto neuvádza presnejie informácie o dodávanom systéme a aj modely, ktoré sa predávajú na trhu, sa
ve¾mi rýchlo menia.
Odporúèa sa ve¾kos manety prispôsobi ve¾kosti
ramena pacienta (9). Príli malé manety môu by príèinou vyie nameraných hodnôt krvného tlaku a príli
iroké zasa opaène hodnôt niích. Väèina systémov má
tandardnú ve¾kos manety (12 x 23 cm). Táto ve¾kos
vak nevyhovuje pre osoby, ktoré majú obvod ruky väèí
ne 33 cm, alebo mení ne 26 cm. Informácie o ve¾kosti
manety by mali patri k základným intrukciám pre zdravotníckeho pracovníka i pacienta. Väèina komerène
dostupných systémov má vak rôzne dåky dodávaných
maniet a atypické konektory.
Existuje ete nieko¾ko èastých problémov pri meraniach krvného tlaku v domácom prostredí, na ktoré je
potrebné upozorni daného pacienta. Odporúèa sa, aby
sa meranie krvného tlaku uskutoèòovalo posediaèky, po
piatich minútach pokoja. Rozprávanie poèas merania
krvného tlaku zvyuje namerané hodnoty. Meraciu manetu treba uloi na rameno na úrovni srdca a za platné
hodnoty by sa mali poklada tie, ktoré boli namerané na
ruke s vyou hodnotou krvného tlaku. Keï pacient sedí,
ruka by mala by podopretá, aby sa vylúèila izometrická
kontrakcia bicepsového svalu, ktorá by mohla vies k vy-
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Tabu¾ka 1 Prahové hodnoty, ktoré definujú hypertenziu pri rôznych
druhoch meraní krvného tlaku

Table 1 Threshold values which define hypertension in various kinds of measurement of
blood pressure

Meranie
(Measurement)

ambulancia/nemocnica (Clinic/Hospital)
24-hodinové monitorovanie (24-hour monitoring)
domáce meranie (Home blood pressure monitoring)

TKs (mmHg)

TKd (mmHg)

(SBP)

(DBP)

< 140
< 125
< 135

< 90
< 80
< 85

TKs  systolický tlak krvi (Systolic blood pressure), TKd  diastolický tlak krvi (Diastolic
blood pressure)

Vetci, ktorí budú vykonáva monitorovanie svojho
krvného tlaku, by mali by vopred dôkladne pouèení zdravotníckym pracovníkom a mali by dosta podrobný návod a informácie o krvnom tlaku, návod o meracom systéme a spôsobe jeho pouitia. Za úvahu by stál i pecifický
tréningový kurz pre pacientov s vysokým krvným tlakom
(poisovòa?).
Vetci, ktorí si monitorujú svoj krvný tlak v domácom prostredí, by mali ma svojho lekára alebo sestru,
s ktorými sa v prípade potreby môu skontaktova. Títo
by sa mali potom podie¾a aj na starostlivosti o kontrolu
hypertenzie u daného pacienta. Mal by ma vdy k dispozícii jeden podobný prístroj, ktorý by ete predtým na
urèitý èas poièal domov danému sledovanému pacientovi. Kadý merací systém treba prekontrolova vzh¾adom na presnos ihneï prvýkrát pred pouívaním a aspoò raz za rok pri pouívaní systému. Z uvedeného je
zrejmé, e v SR by mala existova nadriadená intitúcia,
ktorá by monitorovala tandardy komerène dostupných
meracích systémov a dohliadala by aj na ich kalibráciu.
Mala by zásadne trva na kadoroènom nezávislom audite vetkých dostupných predávaných systémov a na
zverejnení získaných údajov.
Meranie krvného tlaku samotným pacientom doma
prináa viacero výhod v porovnaní s meraniami krvného
tlaku v zdravotníckych zariadeniach. Môe veobecne
zlepi celkový stav v úrovni lieèby artériovej hypertenzie. Ete ve¾a chýba, kým sa tento proces zavedie pod¾a
presných a zrozumite¾ných pravidiel do medicínskej praxe.

ím nameraným hodnotám krvného tlaku. Starí pacienti môu ma falone vyie hodnoty krvného tlaku pre
kalcifikácie artérií (Oslerov znak) (42). Doposia¾ nie je
presne jasné, aký maximálny poèet meraní je potrebných
pri domácom meraní krvného tlaku na dosiahnutie presnej prognostickej informácie. Na klinické úèely sa odporúèajú dve merania, ráno a veèer, najmenej poèas troch
nasledujúcich pracovných dní. Èastos merania môe
kolísa pod¾a závanosti hypertenzie a potreby úpravy
antihypertenzívnej lieèby. Na výpoèet priemerného tlaku doma sa pouívajú vetky hodnoty merania, okrem
hodnôt nameraných poèas prvého dòa. Kým nebudú známe ïalie prognostické údaje, za horný limit normality
sa odporúèa 135/85 mmHg. Súèasné odporúèania ESC/
ISH sú uvedené v tabu¾ke 1 (11).
U pacienta s nízkym (t. j. menej ako 20 %, 10-roèným kardiovaskulárnym rizikom) na potvrdenie hypertenzie sa odporúèa klasifikova ako hypertenziu priemerný domáci krvný tlak nad 135/85 mmHg. Ambulantné
monitorovanie krvného tlaku holterovskou technikou by
potom malo ete vylúèi monos hypertenzie bieleho
pláa, ak je priemerný domáci krvný tlak menej ako 135/
85 mmHg. Cie¾ové hodnoty na kontrolu krvného tlaku
sú uvedené v odporúèaniach (11, 12).

1. Yarows SA, Julius S, Pickering TG. Home blood pressure monitoring. Arch
Intern Med 2000;160:12511257.

Odporúèania

2. Hahn LP, Folsom AR, Sprafka JM, et al. Prevalence and accuracy of home
sphygmomanometers in an urban population. Am J Publ Hlth 1987;77:1459
1461.

Nákup urèitého meracieho systému pod vedením zdravotníckeho pracovníka by sa mal odporúèa jedincom:
 ktorí majú labilný alebo zvýený krvný tlak, nameraný
zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom zariadení
 ktorí nemajú dobre kontrolovanú hypertenziu
 ktorí sa viac chcú podie¾a na starostlivosti o svoje
vlastné zdravie
 ktorí potrebujú zhodnoti doterajiu antihypertenzívnu lieèbu, ak majú obavy z príliného zníenia krvného tlaku, alebo dokonca podozrenie na nedostatoèné trvanie efektu lieku
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