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Ειςαγωγή: Η ςυμβατικι μζτρθςθ τθσ ΑΠ ςτο ιατρείο
(office blood pressure, OBP) χρθςιμοποιείται ευρζωσ
ςτθν κλινικι πράξθ τόςο ςτθ διάγνωςθ όςο και ςτθν
παρακολοφκθςθ αςκενϊν με υπζρταςθ και χρόνια
νεφρικι νόςο. Το ςτάδιο όμωσ τθσ υπζρταςθσ εκτιμάται
με μεγαλφτερθ ακρίβεια όταν χρθςιμοποιείται θ 24ωρθ
καταγραφι (ambulatory blood pressure measurements,
ABPM). Η αυτοματοποιθμζνθ μζτρθςθ τθσ αρτθριακισ
πίεςθσ ςτο ιατρείο (automated office blood pressure,
AOBP), που αφορά πολλαπλζσ μετριςεισ τθσ πίεςθσ με
τον αςκενι να βρίςκεται μόνοσ του ςτον εξεταςτικό
χϊρο, κα μποροφςε να κεωρθκεί τεχνικι με μεγαλφτερθ
επαναλθψιμότθτα από τισ ςυμβατικζσ μετριςεισ ςτο
ιατρείο και με τιμζσ ΑΠ που βρίςκονται πλθςιζςτερα
αυτϊν τθσ 24ωρθσ καταγραφισ κατά τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ (ABPM).

Αποτελζςματα:Η μζςθ ςυςτολικι αυτοματοποιθμζνθ
πίεςθ ιατρείου ιταν 130±18 mmHg και θ μζςθ θμζρασ
με 24ωρθ καταγραφι ιταν 131±18 mmHg (p=0.942) ενϊ
θ μζςθ ςυςτολικι πίεςθ ιατρείου ιταν ςαφϊσ
μεγαλφτερθ 147±19 mmHg με ςτατιςτικά ςθμαντικι
διαφορά με τισ τιμζσ των προθγοφμενων δφο μεκόδων
(p<0.0001). Όςον αφορά ςτθ διαςτολικι πίεςθ ο μζςοσ
όροσ με τθν αυτοματοποιθμζνθ μζκοδο ιταν 75±10
mmHg και θ μζςθ θμζρασ με τθν 24ωρθ καταγραφι
ιταν 75±12mmHg (p=0.834) ενϊ θ μζςθ διαςτολικι
πίεςθ ιατρείου ιταν 84±11 mmHg ζχοντασ ςτατιςτικά
ςθμαντικι διαφορά με τισ άλλεσ δφο ςυγκρινόμενεσ
μεκόδουσ (p<0.0001).
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τόχοσ: Η ςφγκριςθ μετριςεων αυτοματοποιθμζνθσ και
ςυμβατικισ αρτθριακισ πίεςθσ ιατρείου με μετριςεισ
περιπατθτικισ αρτθριακισ πίεςθσ θμζρασ ςε 24ωρθ
καταγραφι, λαμβάνοντασ τθν τελευταία τεχνικι ωσ
εξζταςθ αναφοράσ, ςε αςκενείσ με υπζρταςθ και χρόνια
νεφρικι νόςο.
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Μζθοδοι: Συμμετείχαν 37 αςκενείσ (24 άνδρεσ,13
γυναίκεσ) με υπζρταςθ και χρόνια νεφρικι νόςο
ςταδίου ΙΙΙ- V (eGFR 30±12 mL/min), μζςο όρο θλικίασ
65±12 ζτθ και μζςο όρο αντιυπερταςικϊν φαρμάκων
2,3±1,2 ςε μια ςυγχρονικι μελζτθ. Σε κάκε αςκενι
ζγιναν μετριςεισ αρτθριακισ πίεςθσ με 3 διαφορετικζσ
μεκόδουσ, ςυμβατικι ιατρείου, αυτοματοποιθμζνθ
ιατρείου (μζςοσ όροσ 3 μετριςεων ςε ιςυχο δωμάτιο
όπου ο αςκενισ ιταν μόνοσ) με Microlife WatchBP
Office και 24ωρθ μζτρθςθ περιπατθτικισ αρτθριακισ
πίεςθσ με 24h Microlife Watch BP O3, ςε δφο διαδοχικζσ
θμζρεσ.
Για τθ ςφγκριςθ των μετριςεων αρτθριακισ πίεςθσ των
τριϊν ανωτζρω μεκόδων χρθςιμοποιικθκε το Student
paired t-tests.
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Πίνακασ 2,3.Αρτθριακι πίεςθ (διάμεςθ,μζςθ και ςτακερι
απόκλιςθ)με τισ τρεισ διαφορετικζσ μεκόδουσ.
Sy,D OBP:ςυςτολικι και διαςτολικι ΑΠ ιατρείου
Sy,D AOBP:ςυςτολικι και διαςτολικι αυτοματοποιθμζνθ ΑΠ ιατρείου
Sy,D day time ABPM: ςυςτολικι και διαςτολικι περιπατθτικι ΑΠ θμζρασ

Αριθμόσ αςθενών
Ηλικία
Φφλο
e GFR
Νοφμερο ΑΥ φαρμάκων

37
65±12 ζτθ
24 άνδρεσ,13 γυναίκεσ
30±12 ml/min
2,3± 1,2

υμπεράςματα: H τεχνικι αυτοματοποιθμζνθσ αρτθριακισ
πίεςθσ ιατρείου παρζχει ςυγκρίςιμεσ τιμζσ αρτθριακισ
πίεςθσ με το μζςο όρο περιπατθτικισ αρτθριακισ πίεςθσ
θμζρασ ςε υπερταςικοφσ αςκενείσ με χρόνια νεφρικι νόςο,
υποςτθρίηοντασ τθ χριςθ τθσ αυτοματοποιθμζνθσ
αρτθριακισ πίεςθσ ιατρείου ςτθ κλινικι πράξθ.

Πινακασ 1. Χαρακτθριςτικά αςκενϊν
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