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 מה הן היתרונות של מדידת לחץ דם בבית
Parati G, et al. European Society of Hypertension guidelines for blood 

pressure monitoring at home: a summary report of the Second International 
Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring.  

J Hypertens. 2008;26:1505–26. 
 לאורך מספר ימים  , מספר מדידות במשך היום

 .ולאורך זמן

  השפעת הטיפול בזמנים שונים במשך היום או
 .לאורך זמן

תגובה מוחלשת או אפסית לתופעת החלוק הלבן. 

ד ממוסך"של יל איבחון. 

יכולת שיחזור טובה 

 טוב פרוגנוסטיערך 

מעורבות החולה בטיפול ואפשרות ייעוץ 

שיפור בהיענות לטיפול ובאיזון לחץ הדם 

 



 יתרונות נוספים של מדידות בבית

Sheikh S, et al. Curr Hypertens Rep. 2011;13:192-9. 

  כושר ניבוי טוב יותר לנזק באברי מטרה מאשר

 במדידות במרפאה

קורלציה טובה עם הלחץ התוך עורקי 

"בלחץ  הווריאביליותטובה יותר של " החלקה

 .המודיאליזההדם בכלל ובעיקר בחולי 

תוצאה נכונה יותר בקרב מעשנים. 

 



 ?מה הן החסרונות של מדידת לחץ דם בבית

קושי בהבנה ובביצוע המדידות. 

מכשירים שלא עברו תיקוף. 

שגיאות במדידות כמו בגלל השמנה או הפרעות קצב. 

אמינות הדיווח על המדידות 

מדידות אובססיביות וחרדות. 

החולה משנה את הטיפול בהתאם למדידות. 

אין מדידות בשינה. 

 כ מממוצע לחץ הדם ביום "ממ 8/9 –המדידות נמוכות ב
 .ABPM –ב 

ד ולדרגותיו וכן  "ראיות ליל-אין עדיין ערכי סף מבוססי
 .לישישים

 



כ למדידות בבית  "ממ 135/85האם ערך הסף של 

 ?ראיות-הוא מבוסס

 
•IDACO -International Database on Ambulatory 

Blood Pressure in Relation to Cardiovascular 
Outcomes  

 7,609יפאן ושוודיה עם , בלגיה, עוקבות מדנמרק 4התחלה עם 
משתתפים ומעקב  10,000 –עוקבות עם כ  12משתתפים וכיום עם 

  .שנים 10של 

.  

IDHOCO -International Database of HOme blood 
pressure in relation to Cardiovascular Outcome  

 6,753אורוגוואי ושתים מיפאן עם , יוון, עוקבות מפינלנד 5

 שנים 9.2משתתפים עם מעקב ממוצע של 





 

ערכי סף לדרגות לחץ הדם לפי מדידה ביתית  

וסקולריות  -מבוססים על נקודות הסיום הקרדיו

  IDHOCO (6,470שנים במחקר  8.3במעקב ממוצע של 

 (מטופלים 22% –נשים ו  57%, 59בגיל ממוצע 
 Niiranen TJ, et al.  Hypertension. 2013;61:27-34.  

 
 ערך בבית         ערך במרפאה                            

 120/75              120/80       1ד דרגה "יל-טרום

 125/80              130/85       2ד דרגה "יל-טרום

 130/85              140/90               1ד דרגה "יל

 145/90             160/100              2ד דרגה "יל



  ד"וילד ממוסך "יל, ד של החלוק הלבן"השכיחות של יל
 IDACOקבוע לפי גיל ומגדר במחקר 

 Conen D, et al. Hypertension 2014;64:1073-9.  



,  ד ממוסך ללא טיפול בהקשר לשעות היממה"סוגי יל
 .לגורמי הסיכון להפרעות או למחלות

 



קבוצות בשני רישומי    -ד ממוסך לפי תתי"השכיחות של יל
ABPM ד מטופלים  "בהפרש של חודש במדגם של חולי יל

 אבל אינם מאוזנים
Banegas JR, et al. Eur Heart J 2015;35:3304-3312  



ד  "ביל, בנורמוטנסיבייםמדד מסת החדר השמאלי 

 קבוע ללא טיפול תרופתי ד"ובילממוסך 

 Cuspidi C, et al. Am J Hypertens. 2014 Dec 1. [Epub ahead of print] 

   



וסקולריים ולשבץ מוחי -יחסי הסיכון לאירועים קרדיו

ד ובאלו עם "ד ממוסך באנשים ללא יל"שקשורים ביל
 . IDACOבמחקר במדידות במרפאה ד "יל -טרום

ד מטופל ללא "ביל 30.5%היא " ד ממוסך שאינו מאוזן"יל"השכיחות  של 

  .ד מטופל בחולי סוכרת"ביל 42.5% –סוכרת ו 

 Franklin SS, et al. Hypertension. 2015;65:16-20.  



וסקולריות לפי מספר הימים  -ההשפעה על נקודות הקצה הקרדיו

 הנחוצים למדידת לחץ הדם בבית

 ]ahead of print Epub. [14Nov 2014  .HypertensAm J , et al, iiranen TJN 

 
 שנים במסגרת מחקר 8.3במעקב ממוצע שלIDHOCO 

ללא  )ימים  7נמצא שמדידות לחץ הדם בבית במשך 

 1.68היה יחס סיכון מובהק של ( המדידות ביום הראשון
ד קבוע בהשוואה  "ליל 1.81 –ד ממוסך ו "לגבי יל

חלוק "ד של ה"יחס הסיכון של יל. לנורמוטנסיביים

 .לא היה מובהק" הלבן

פעמית היא חזאית טובה -גם מדידת לחץ הדם חד

וסקולריים אבל מדידה במשך כמה -לאירועים הקרדיו

 .ימים קשורה בדיוק טוב יותר של החיזוי

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


וסקולריים בחולים ללא ועם  -יחסי הסיכון לאירועים קרדיו

על פי  ממוסך וקבוע , "חלוק הלבן"ד של ה"טיפול ביל
 IDHOCOבמחקר מדידות בבית 

  Stergiou GS, et al. Hypertension. 2014;63:675-82.  

 



לבין   E –היחס בין מהירות המילוי המוקדם של החדר), E/Aיחס , מסת החדר השמאלי

קשיות קיר החדר השמאלי מעלה את הלחץ הנגדי למילויו ומאיטה את מהירות המילוי  . A –המאוחר 

ד של  "ביל, בנורמוטנסיבייםוקוטר הפרוזדור השמאלי ( המוקדם

 (לב-מחקרים עם אקו 25אנליזה של  -מטה). קבוע ד"וביל" חלוק הלבן"ה

Cuspidi C, et al. J Hypertens 2015;33:24-32 



 מעל המדידה במרפאה ABPMמהן היתרונות של 
Head GA. Hypertension. 2014;64:1175-81  

  מדידות רבות בזמן הפעילות היום יומית ובשינה
 .כולל קביעת דפוסי השינה בחישוב הפרוגנוזה

ואיבחון" החלוק הלבן"ד של "של יל וניטרול איבחון  
שכיחות שניהם ביחד נע   –של יתר לחץ דם ממוסך 

 .20-30%בין 

קורלציה גדולה מאד עם נקודות הסיום הקרדיו-
וסקולריות והתמותה לעומת קורלציה קלושה עם 

 .המדידות במרפאה

 כמו  )קורלציה טובה יותר עם פגיעה באברי מטרה
LVH ) לפגיעה באברי מטרה  תחליפייםועם סמנים
 .ועובי קיר עורק התרדמה מיקרואלבומינוריהכמו 

  מדידות לחץ הדם בשינה מנבאות טוב יותר את
 .הנזק לאברי מטרה מאשר המדידות ביום

 



 ?ABPMמהן החסרונות של 
Redon J, et al. Hypertension. 2014;64:1169-74  

י  "ד ע"האבחנה של ילABPM   מתבססת רק על רישום בודד בעוד
שמרבית האירועים מופיעים שנים רבות אחר כך והמעקב נערך רק  

 .  במרפאה או בבית

ABPM  בין  וריאביליותאינה מזהה היבטים אחרים של לחץ הדם כמו
 . שעות 24 –במדידות ב  וריאביליותיום ליום אבל מזהה 

אי בהירות בקלסיפיקציה של החולים ב- ABPM   כמו אי תאימות בין
תוצאות לחץ הדם הכללי למצב הערות או השינה ושוני בסף האבחנה  

 .  ד בין אנשים שונים ובין ביקור לביקור"של יל

 אין הגדרות לסף הורדת לחץ הדם ב– ABPM   ואין עדיין כל מחקר
שהראה שטיפול בהתאם לביצוע הניטור קשור בהורדת התחלואה  

 .  וסקולרית-והתמותה הקרדיו

ההפרעות בשינה יכולות להטות את התוצאות. 

השימוש ב- ABPM   אינו זמין במקומות רבים בעולם ושאלת המחיר
 .היא גורם חשוב

 





 –הבדלים בלחצי הדם במרפאה ובזמן הערות ב 
ABPM  לפי גיל במחקרIDACO (12   עוקבות ממדינות שונות

 (  משתתפים 9,550עם 
 Conen D, et al. Hypertension 2014;64:1073-9.  



-כחזאים לאירועים קרדיו ABPM –בבית וב , מדידות במרפאה

בגלל אי   אישפוז, שבץ מוחי, אוטם שריר הלב, תמותה)וסקולריים 

  16במחקר מפינלנד עם מעקב של ( ספיקת לב והתערבות כלילית

 שנים
Niiranen TJ, et al, Hypertension. 2014;64:281–286.  

 



ערכי לחץ הדם הסיסטוליים בשינה ולא הערכים בערות  

-ובמרפאה קשורים בסיכון מובהק לאירועים קרדיו

ד  "חולי יל 13,884יפאן וברזיל עם , עוקבות מאירופה 9)וסקולריים 

 (מטופלים או לא
ABC-H investigators, et al. J Hypertens  2014;32:2332-40 

 1.26יחס סיכון  –וסקולריים -כל האירועים הקרדיו 

 1.22יחס סיכון  –מחלת לב כלילית 

 1.26יחס סיכון  –אירוע מוחי 



וסקולריים בלחץ הדם -יחס סיכון מתוקנן לאירועים קרדיו

ומעקב ממוצע של   53משתתפים בגיל ממוצע  3,344)בשינה תקין או גבוה 

 (שנים 5.6
Hermida RC, et al. chronobiol int . 2013;30:68-86. 

 

 



. ד בשינה"הלילה בלחץ הדם או יל" צניחת"מאפייני 
 Spanishד מטופלים מתוך "חולי יל 62,788 –ד ללא טיפול ו "חולי יל 37,096)

Ambulatory Blood Pressure Monitoring Registry.) 
de la Sierra A, et al. Am J Hypertens. 2014;27:680-7. 

 לילית  עם לחץ דם לילי תקין קשור  " צניחה"היעדר

הכליות   בתיפקודיבהפרעה , יותר במגדר נשי

 .וסקולרית קודמת-ובהיסטוריה של מחלה קרדיו

  קשור יותר במגדר  תקינה " צניחה"ד לילי עם "יל

 .  בעישון ובעלייה בהפרשת החלבון בשתן, זכרי

ד לילי בלבד בחולי מטופלים תרופתית היה "יל
 .קשור גם בסיכון מוגבר לסוכרת



וסקולריים לפי קיום -יחס סיכון מתוקנן לאירועים קרדיו

 3,344) בלחץ דם תקין או גבוה" צניחת לילה"או היעדר 

 (שנים 5.6ומעקב ממוצע של  53משתתפים בגיל ממוצע 

 
Hermida RC, et al. chronobiol int . 2013;30:87-98. 

 



של לחץ הדם בשינה על   הווריאביליותהשפעת 
 CV – והוהתמותה הכללית   CV –האירועים ה 

Palatini P, et al. Hypertension 2014;64:487-93 



וסקולריים בהתאם לזמן  -יחסי סיכון לאירועים קרדיו

 776)ד עמידים לטיפול "הטיפול בחולי יל( בוקר או ערב)

שהונחו אקראית לנטילת התרופות בבוקר או אחד או יותר   62גיל ממוצע  , נשים 50%, חולים

 (.מהם בערב
Ayala DE, et al. chronobiol int . 2013;30:340-52 

  



י "וסקולריים ע-הסיכון היחסי לכל האירועים הקרדיו

-מטה) טיפול בערב לעומת טיפול רגיל לפי סוגי התרופות

 (FACET -ו  HOPE ,CONVINCEמחקרים ביניהם   21אנליזה של 
Roush GC, el. J Clin Hypertens (Greenwich). 2014;16:561-8.  





 סיכום

דרגותיו  , ד"קיים צורך לעדכן את ערכי הסף של יל
 .ABPM –והתאמתם לגיל במדידות בבית וב 

  מרבית מחקרי העוקבות ושינויים בלב מראים
וסקולרי אבל  -ממוסך הוא גורם סיכון קרדיו ד"שיל

 .אין כל מחקר שהראה שטיפול בו מוריד את הסיכון

 החלוק "של  ד"שילכל מחקרי העוקבה אינם מראים
 .וסקולרי-קשור בסיכון קרדיו" הלבן

קשור  " חלוק הלבן"לחץ דם של ה, לעומת זאת
 .לנורמוטנסיבייםבהפרעות בלב השמאלי בהשוואה 

 ד  "לטיפול בילעתידיים לבדוק האם על מחקרים
תהיה השפעה על  " חלוק הלבן"של ה ד"וילממוסך 

 .וסקולרית-הפרוגנוזה הקרדיו

  קיימת קורלציה טובה בין מדידות לחץ הדם בבית
 .וסקולרי-הקרדיו התוצאלבין 

 



 סיכום

  לחץ הדם בשינה הוא חזאי טוב יותר לאירועים
 .וסקולריים מאשר לחץ הדם בערות-הקרדיו

הלילה בלחץ  " צניחת"ד בשינה והן היעדר "הן יל
 .וסקולרי-הדם קשורים בסיכון קרדיו

 נראה שקיימת עדיפות לטיפול תרופתי לפני השינה
 .או חלוקתו לבוקר וללילה

 אנגיוטנסין-רניןנראה שלטיפול בחוסמי המערכת  
תעלות הסידן יש השפעה טובה בשילוב עם חוסמי 

"  צניחת"ד ו"יל)לחץ הדם בשינה " תיקון"על 
 "(.הלילה

 תיקון"על מחקרים עתידיים לבדוק האם  "
ההפרעות בלחץ הדם בשינה יוריד את הסיכון  

 .וסקולרי-הקרדיו





וסקולריים לסוגי לחץ -הסיכון היחסי לאירועים קרדיו

ובהשוואה   נורמוטנסיבייםלעומת במדידות ביתיות הדם 
          Finn-home Study -למדידות במרפאה ב 

 

 Niiranen TJ, et al. J Hypertens. 2014;32:518-24 



בחולים מטופלים בגיל  במדידות בבית ערכי לחץ הדם 

"  חתך"לפי פרופילים שונים במחקר  80מתחת ומעל 

.ארגנטיני  
 Barochiner J, et al. J Am Soc Hypertens. 2015 Jan 12. [Epub ahead of print]  

  

    



,  גורמים שמשפיעים על מדידות לחץ הדם במרפאה
 (5-78משתתפים בגיל  696) ABPM -בבית וב 

 Stergiou GS, et al. Hypertension. 2014;64:931-2. 



ד ממוסך "יל, "החלוק הלבן"ד של "יחסי הסיכון של יל

וסקולריים לפני ואחרי  -קבוע על האירועים הקרדיו ד"ויל

לערכי לחץ הדם שנמדדו בבית וגורמי הסיכון   תיקנון
 Finn-Home Studyהאחרים בבסיס במסגרת 

.12-705:30;2012  .Hypertenset al. J  MR, Hänninen 

 


