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 پیشگفتار

مبتالیان هیپرتانسییون کشیورهای مخت ب ورور وسییای از خودپایشیی یا اندازه گیری فشیار خون 

در منزل اسییتفاده می کنندد در وا ک کارورد ک ینیکال پایف فشییارخون در منزل توسییر ویماران، وه 

ایا پیکره  وی از شیواهد پووهشیی حا یز از مرالاات مرکور ختد شیده اسیا، شیواهدی که ورای حم

 از کارورد والینی اندازه گیری فشارخون در منزل ورای درمان اختالالت فشارخون، ضرورت داردد 

هرچند ع یرغد در دسیتر  وودن شیواهد ع می و پووهشیی د یس، سیازمان های ع می سیراسیر  

جهان در اوتدا نسییبا وه اسییتفاده از پایف فشییارخون در منزل ورای تیییمید گیری والینی در مورد 

هیپرتانسییون مردد وودندد اما در دو دهه اخیر نتای  مرالاات  وی و کیفی متاددی منتشیر شید که 

ورتری پایف فشییارخون در منزل در میایسییه وا مر  را نشییان داد و امروزه از نیف اسییاسییی و مهد 

 پایف فشارخون در منزل در درمان هیپرتانسیون حمایا می کنندد

مزایای منحییر وه فردی ورای ا دامات والینی دارد، وخییود در  اندازه گیری فشیارخون در منزل  

پایف فشیار خون در منزل   امکان  کسیانی که وه پایف مکرر و و ند مدت فشیار خون نیاز دارندد امروزه

در وسییاری از کشیورها در دسیتر  اسیا، وخووی توسیر ویماران مبتال وه هیپرتانسییون پریرفته شیده 

اوراین پایف سیرپایی فشیارخون که روج جایگزین پایف فشیارخون در  اسیا و نسیبتا ارزان اسیاد ون

مر  و درمانگاه ها اسیا، وه عنوان اسیتاندارد یالیی تشیخیی هیپرتانسییون یاد می شیود، همانرور  

که مرالاات پووهشی از آن حمایا کرده و مزایای زیادی دارد، روشی عم ی و پراگماتیک در اکثریا  

 مرا با وهداشتی ورای تروی  پایف وضایا فشار خون اسادجوامک ع می و سازمان های 

اگر اندازه گیری فشیارخون در منزل یبس تو ییه های جاری جوامک ع می انماش شیود، می تواند 

نیف ا  ی و حیاتی در شروع درمان و عیاروندی داروهای میرفی ویماران مشکوک وه فشارخون واال 

ن مزایا  ویا سییسیتد های مرا با وهداشیتی را وادار می کند  یا تحا درمان هیپرتانسییون ایفا کندد ای

که پایف فشیییارخون را وه منزل و سیییرپایی واگرار کنند، همان کاری که ورای کنترل  ند خون در  

 ویماران دیاوتی انماش شدد



سیییازمان های جهانی چون دانشیییکده کاردیولویی آمریکا، انممن     آمریکا، جاماه کاردیولویی 

من هیپرتانسییون اروپا دسیتورالامز هایی ورای پایف فشیار خون در منزل تدوین کرده اند و  اروپا، انم 

نیف ا ی ی و اولیه اندازه گیری فشیارخون در منزل و پایف سیرپایی فشیارخون در تشیخیی و درمان  

  هیپرتانسییون را نمایان سیاخته اندد این دسیتورالامز ها عییر جدیدی در اندازه گیری خارج ویمارسیتانی 

 و خارج از مر  فشار خون واز کرده اسا که راه گشای تشخیی و درمان هیپرتانسیون اساد 

و ا آن رسیییده اسییا که اندازه گیری فشییارخون در منزل جدی گرفته شییود، زیرا اندازه گیری  

فشیارخون در منزل ورور وسییای انماش می شیود و مسیت زش وه روزرسیانی دسیتورالامز های  ب ی و 

ی جدید اسیاد اندازه گیری فشیارخون در منزل می تواند درمان هیپرتانسییون را وهینه تدوین رویه ها

 سازی کرده و وه عم کرد والینی کمک کندد

کتاب اندازه گیری فشیارخون در منزل که توسیر جاماه هیپرتانسییون اروپا پریرفته شیده اسیا، 

شییف داده اسییا، از جم ه پایف فشییارخون در منزل را پو  جنبه های دانف جاری مرتبر وا تمامی 

تمهیزات انیدازه گیری فشیییارخون، کیارورد ویالینی این روج، وهترین پروتکیز اجرایی و کیاروردهیای  

ویالینی، انیدیکیاسییییون هیای ویالینی در جماییا عمومی و خیاد، وکیارگیری در تحییییات ویالینی، توافس 

 وین الم  ی در مورد یرییه اجرای والینی رویهد

احبنظران و متخییییییان وین الم  ی تحیییات فشییارخون در تهیه این نفر از  یی   39در ممموع 

فیییز وه وحد در مورد جنبه های مخت ب اندازه گیری    16کتاب همیاری داشییته اندد این کتاب در  

فشیارخون در منزل پرداخته اسیاد این کتاب راهنمای مفیدی ورای تمامی درمانگران ورای وکارگیری  

ر منزل و انمیاش تحییییات ورای پر کردن خاله هیای موجود در دانف  وهینیه انیدازه گیری فشیییارخون د

 جاری اساد
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 تمهیزات اندازه گیری فشار خون در منزل -1فیز 

 

 

 

  1 فصل

 

 تجهیزات اندازه گیری فشار خون در منزل

در منزل    1(BP) در ویشتر دستورالامز های وین الم  ی استفاده از وسایز اندازه گیری فشار خون

د در حالی که این تو یییه ها ایالعات زیادی در مورد دالیز لزوش اندازه  [4-1]تو یییه شییده اسییا 

گیری فشیار خون در منزل، روج اندازه گیری فشیار خون و آسیتانه میدار فشیار خون عرضیه کرده اند، 

ما ایالعات اندکی در مورد دالیز و یرییه انتخاب یک دسییتگاه اندازه گیری فشییار خون ارائه کرده  ا

و جاماه متخییییان    2(ESHاندد در وا ک دسیتورالامز فشیار خون واالی انممن هیپرتانسییون اروپا )

پایف  وه سیادگی می گوید: ااندازه گیری فشیار خون در منزل توسیر یک دسیتگاه   3(ESC    اروپا )

فشیار خون نیمه اتوماتیک ماتبر انماش می شیود، اسیتفاده از اپ یکیشین های اندازه گیری فشیار خون 

ودون اسیتفاده از کاف فشیار خون تو ییه نمی شیود، پایف از دور و ورنامه های گوشیی هوشیمند می 

«د اما هیچ ایالعات دیگری در مورد [4]تواند یک ارزج افزوده وه دسییتگاه های نیمه خودکار واشیید 

نهادها و مراجک دیگر    یرییه انتخاب وسیی ه اندازه گیری فشیار خون ارائه نشیده اسیاد دسیتورالامز

(د وا توجه وه 1-1جدول  نیز اندیکاسیییون خا ییی در مورد انتخاب دسییتگاه ارائه نکرده اند )  [1-3]

افزون اندازه گیری فشیار خون در منزل، اندیکاسییون های مفییز تری در مورد یرییه   گسیترج روز

 
1 Blood Pressure 
2 European Society of Hypertension 
3 European Society of Cardiology 
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انتخاب و اسییتفاده از وسییایز اندازه گیری فشییار خون در منزل ضییرورت دارد و وناوراین پزشییکان، 

 پرستاران، ویماران و کاروران را در انتخاب تمهیزات مناس  و کافی هدایا نمایدد

اسیتاندارد ورای انتخاب دسیتگاه فشیار خون مناسی  ورای منزل و وا در    در غیاب یک دسیتورالامز

نظر گرفتن رواج اسیتفاده از دسیتگاه کنترل فشیار خون در منزل که در وسییاری از کشیورهای جهان 

مد شیده اسیا، وازار تولید و عرضیه این دسیتگاهها ورور کنترل نشیده ای متحول شیده اسیا و ویف از  

عرضه شده نه اعتباروخشی شده اند و نه  حا آنها وررسی و تحییس شده   دستگاه های تولید و  80%

می یارد دالر آمریکا در سییال    9/16د این وازار جهانی دسییتگاه های پایف فشییار خون وه [5]اسییا 

می یارد دالر ورسید  وناوراین یکی از پردرآمدترین    8/23وود و انتظار می رود امسیال وه رسییده    2015

 د[6, 5]وازارها در حوزه سالما     و عروق تبدیز شده اسا 

 موارد لزوم استفاده از دستگاه فشار خون در منزل براساس دستورالعمل های موجود فشار خون بال 1-1جدول  

ESH/ESC AHA/ACC CHEP 

دستگاه نیمه اتوماتیک   

اندازه گیری فشار خون  

 اعتبارسنمی شده 

حافظه ورای ذخیره و   

 مرور ایالعات فشار خون 

استفاده از اپ یکیشن وه   

عنوان روج مستیز از کاف  

اندازه گیری فشار خون تو یه  

 نمی شودد

پایف از دور فشیار خون   

)ت یه میانیتورنییو( و ورنیامیه هیای  

نیی  شیده ور گوشیی هوشیمند  

 تواند کمک کننده واشدد می

استفاده از دستگاه  

 خودکار اعتبارسنمی شده 

دستگاه فشار خون   

اعتبارسنمی شده توسر  

پروتکز پریرفته شده وین  

 الم  ی

استفاده از وسایز   

عموما ورای کنترل فشار    وتی

 خون در منزل مناس  نیساد 

دسیییتگیاه هیای دارای  

حیافظیه ذخیره ایالعیات فشیییار  

 داده می شوددخون ترجیح 

از دستگاه فشار خونی   

استفاده شود که ورای فرد 

مناس  ووده و استانداردهای  

 ,AAMI) مروویه را لحاظ کند 

ISO, BHS, ESH-IP) 

دسیتگاه هایی که میدار   

فشییار خون روزانه را ذخیره می  

کنند یا تمهیزات انتیال خودکار  

 داده دارند، وهتر اساد

ESH/ESC [4]: دستورالامز اروپا  AHA/ACC  [ 1]   آمریکا: دستورالامز   CHEP [ 3]: دستورالامز کانادا 

اسیتفاده گسیترده از وسیایز کنترل فشیار خون در منزل، تو ییه های ع می ورای اسیتفاده از آنها و 

  پتانسییز واالی وازار این وسیی ه ضیرورت نیاز وه اعتبارسینمی و مموزدهی این وسیایز را ایماب کرده

اسیا و وایسیتی دسیتورالامز های واضیح و د ییی ورای یرییه انتخاب دسیتگاه فشیار خون و روج  
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اندازه گیری فشییار خون در منزل فراهد گرددد لیسییتی از وسییایز اندازه گیری فشییار خون در منزل  

وسیایز اعتباروخشیی شیده را می توان در چندین سیازمان  ماتبر منتشیر شیده اسیاد لیسیا وه روز این 

)غیییییرا )www.bihsoc.org, https://hypertension.caنییتییفییاعییی  انییتییفییاعییی  و   )www.medaval.ie, 

www.dableducational.org  د ع یرغد ایماد اینگونه لیسیا ها، در حال حاضیر تنها [9-7,  3]( پیدا کرد

ود پزشیکان، ورای گروه مادودی از دانشیمندان و  یاحبنظران در دسیتر  اسیا و ورای عموش وخیی 

د هدف از این فییز تو ییب ویوگی های ا ی ی دسیتگاه  [5]داروسیازان و ویماران در دسیتر  نیسیا  

های فشار خون ماروف و کمک وه تمویز کنندگان، میرف کنندگان و کاروران در انتخاب ماتبرترین  

 ورای استفاده در منزل اسادو د یس ترین و مناس  ترین دستگاه فشار خون 

دسیتگاه های کنترل فشیار خون در منزل از تکنیک های متاددی ورای اندازه گیری فشیار خون 

اسییتفاده می کنندد دسییتگاه های اندازه گیری فشییار خون وه  ییورت دسییتی، نیمه خودکار )نیمه 

ار می کننیدد ویوگی دسیییتگیاههیای نیمیه خودکیار در ویاد کردن اتومیاتییک( ییا خودکیار )اتومیاتییک( کی 

خودکار کاف فشییار خون و تخ یه دسییتی کاف اسییاد دسییتگاه های خودکار واد کردن و تخ یه کاف 

فشیار خون را وه  یورت خودکار انماش می دهندد پر اسیتفاده ترین روج های اندازه گیری فشیار خون  

 در منزل در ادامه وحد شده اندد

 ع دستیروش سم

وا اسییتفاده از وسییایز عیروه ای یا جیوه ای ورای تشییخیی   1دسمتی صموتیسممع  روش  در  

اسیتفاده می شیود و در حال حاضیر مانومترهای جیوه ای در دسیتر  می واشیندد   2 یداهای کورتوکوف

اسیتفاده از دسیتگاه فشیار خون جیوه ای تو ییه ای نمی شیود زیرا اسیتفاده از این نوع دسیتگاه فشیار  

 د[4-1]خون در منزل مست زش آموزج زیاد و تخیی اسا و وه تنظید دوره ای نیاز دارد 

 روش سمع خودکار

تادادی مادودی از دسیتگاه های اندازه گیری فشیار خون خودکار دارای میکروفون یا حسیگرهای  

 
1 Manual Auscultatory Method 
2 Korotkoff Sounds 

https://hypertension.ca/


 4  فشار خون در منزل  ی ر یاندازه گ زاتیتجه -1فصل 

 

خا یی هسیتند که کار اندازه گیری فشیار خون را وا سیمک خودکار  یدای کورتوکوف انماش می دهند،  

فشیار خون گفته   1روش اندازه گیری خودکار صموتیودون اینکه کارور دخالتی داشیته واشیدد وه این 

شیودد واییی از این دسیتگاهها وا روج دوگانه وه اندازه گیری فشیار خون می پردازند )سیمک و یا  می

نوسیان سینمی(د اسیتفاده این دسیتگاهها محدود وه مواردی اسیا که اندازه گیری خودکار فشیار خون 

مشیکز سیاز اسیاد در ممموع روج های سیمای یا  یوتی در حال حاضیر ورای اندازه گیری فشیار خون 

 منزل در دستورالامز های والینی تو یه نمی شودددر 

 روش نوسان سنجی

روش  اکثر دسییتگاه های الکترونیک اندازه گیری فشییار خون نیمه خودکار یا خودکار امروزی از  

د هر کداش از این دسیتگاهها دارای الگورتید مخییود وه [10]اسیتفاده می کنند    2نوسمان سمنجی

یگنال های نوسیان سینمی جمک آوری شیده خود ورای محاسیبه فشیار خون و نبب وا اسیتفاده از سی 

هسیتندد ویشیتر این دسیتگاهها داده الزش ورای اندازه گیری فشیار خون را در یی تخ یه کاف فشیار 

خون جمک آوری می کنند اما وایییی از آنها همین کار را در حین واد کردن کاف انماش می دهندد از  

ی مخییود وه خود اسیا،  یحا اندازه گیری  آنمایی که هر وسیی ه دارای الگوریتد و ویوگی های فن

یک وسیی ه را نمی توان وه وسیی ه دیگری که توسیر همان کارخانه سیاخته شیده اسیا، تامید دادد 

عالوه ور این، از آنمایی که در روج نوسیان سینمی از کاف نه تنها ورای انسیداد جریان شیریانی و که 

شییود  محییان توافس نظر دارند که هر   وه عنوان حسییگر جمک آوری سیییگنال نوسییانی اسییتفاده می

دسیتگاه نوسیان سین  وایسیتی فیر وا کاف مخییود خودج اسیتفاده شیود که توسیر کارخانه سیازنده  

ورای آن دستگاه ارائه می شودد وناوراین دستگاه کنترل فشار خون در منزل وایستی وه عنوان ترکیبی  

که اندازه و نوع کاف مورد اسیتفاده در روج  از دسیتگاه و کاف مروویه در نظر گرفته شیود، در حالی 

 های سمای را می توان ورای همدیگر در مواردی استفاده کردد

دوسیا هسیتند یانی -دسیتگاههای الکترونیک نوسیان سین  وه آموزج زیادی نیاز ندارند و کارور

وند، کارور  وراحتی  اوز اسیتفاده هسیتند، نسیبتا ارزانتر هسیتند و عموما اگر وه یور  یحیح اسیتفاده شی 

تاثیری ور نتیمه نداردد این وسیایز و همچنین تمامی دسیتگاههای اندازه گیری فشیار خون وایسیتی 

م زومیات م ی و وین الم  ی نهیادهیای  یانونی ورای تمهیزات پزشیییکی را لحیاظ کننید، مثال در اییاالت  

 
1 Automatic Auscultatory Method 
2 Oscillometric Method 



 5  اندازه گیری فشار خون در منزل

 

را  2(CEاروپا ) ئیدیهتا، در اروپا ورچسی   1(FDAمدیریا غرا و دارو )  تائیدیهمتحده وایسیتی ورچسی  

وراسییا  راهنما و میررات تمهیزات پزشییکی داشییته واشییندد از آنمایی که این میررات عمدتا روی 

ایمنی دسیتگاه ها تمرکز دارند تا  یحا کار آنها، تو ییه می شیود از دسیتگاه هایی اسیتفاده شیود که 

خشیی مشیخی شیده را داشیته  ورور مسیتیز تحا اعتبارسینمی  رار گرفته و مایارهای پروتکز اعتبارو

 واشندد

دسیتگاههای خودکار نوسیان سینمی یوری یراحی شیده اند که فشیار خون را در شیریان های  

مخت ب در مواضیک مخت ب ودن اندازه گیری کنندد رایمترین آنها )تو ییه شیده( اندازه گیری فشیار  

ازه گیری فشیار خون از مچ اسیا و در تاداد مادودی ورای اند  3خون در واالی وازو )شیریان وراکیال(

اسیتفاده می شیودد هرچند دستگاه های فشار خون خودکار متاددی که از مچ   4دسیا )شیریان رادیال(

دسیا اسیتفاده می کنند پروتکز های اعتبارسینمی را وا موفییا گررانده اند، اما  یحا اندازه گیری  

ه می کنند، کمتر اسیاد  یحا اندازه  آنها نسیبا وه دسیتگاههایی که از وازو ورای اندازه گیری اسیتفاد

گیری دسیتگاه های نوسانی که مچ دسا وسته می شوند تحا تاثیر آناتومی مچ و وضایا  رارگیری 

شیخی )از نظر نسیبا وه سیرح    ( و همچنین ویوگی های خود کاف )نرش یا دارای شیکز ثاوا( 

وه مچ دسیا وسیته می شیوند ورای  رار داردد کاف هایی که از  بز شیکز دهی شیده اند و همانند انبر  

 ویمار راحتتر هستند اما عم کرد ضایب تری نسبا وه کاف های پارچه ای نرش دارندد

وسییاری از دسیتگاه های فشیار خون نوسیانی دارای ویوگی های اضیافه ای از  بیز حافظه، امکان 

 رار گیری هستند    اتیال وه کامپیوتر، گوشی اسمارت یا پایف از دور هستند و دارای حسگر وضایا

که می تواند رویه اندازه گیری فشیار خون در منزل را تسیهیز کرده و تاثیر آن ور درمان فشیار خون  

 واال را وهینه سازندد

وا در نظر گرفتن همه این موارد، دسیتورالامز های جاری تو ییه می کنند که از دسیتگاه فشیار  

ومات  انونی و یبی را رعایا کرده و توسییر خون وازویی نوسییانی الکترونیک اسییتفاده شییود که م ز

پروتکز های مرتبر اعتبارسینمی شیده واشیندد عالوه ور این، دسیتورالامز های موجود از وکارگیری  

دسییتگاه های مچی نیز حمایا می کنند اگر که وه یور  ییحیح در شییرایر والینی خاد اسییتفاده 

 
1 Food and Drug Administration 
2 Conformité Européene 
3 Brachial Artery 
4 Radial Artery 



 6  در منزل فشار خون  ی ر یاندازه گ زاتیتجه -1فصل 

 

اف وازو را نتوان ورور  یحیح وسیا یا از نظر  شیوندد در وا ک اندازه گیری از مچ زمانی مفید اسیا که ک

 ساختاری امکانپریر نباشد، مثال در افراد خی ی چاق که دارای  رر وازوی وسیای هستندد

 وسایل ترکیبی

از دو روج ورای اندازه گیری فشیار خون اسیتفاده می کنند: روج   1ترکیبی یا پیوندی  وسمایل

ز اوتدای امر ورای اسییتفاده در مر  ها و سییمک دسییتی و روج نوسییان سیینمید گرچه این وسییای

درمانگاهها یراحی شییدند، دسییتگاههایی وا د ا و  ییحا واال هسییتند و تامیر و نگهداری کمتری  

نسبا وه دستگاه های فشار خون عیروه ای و جیوه ای نیاز دارند که ورای اندازه گیری فشار خون در  

های سیمای تحا تاثیر سیوگیری کارور اسیا و منزل تو ییه نمی شیوندد وه عالوه، اسیتفاده از روج  

ماای  دیگری دارد از جم ه نسیبا وه اکثر دسیتگاه های نوسیانی گرانتر هسیتندد اگر از یک وسیی ه  

ترکیبی ورای اندازه گیری فشیار خون در منزل اسیتفاده می شیود، روج خودکار نوسیانی ترجیح داده  

 می شودد

 پلتیسموگرافی: روش بدون کاف

سیالیانی زیادی کارخانه سیاخا دسیتگاه فشیار خون تالج کردند دسیتگاهی وسیازند که فشیار خون 

را ودون کاف اندازه وگیرد، زیرا واز و وسییته کردن کاف و اندازه گیری وا کاف مشییکالت خاد خود را  

داردد از وین تکنییک هیای ارائیه شیییده از  بییز تونومتری، شیییتیاب موج نبب، زمیان انتییال نبب و 

د ورور [12,  11]تیسموگرافی  رویکرد پ تیسموگرافی روشی اسا که احتمال موفییا واالتری دارد  پ 

مختییر، در پ تیسیموگرافی تغییرات حمد اندازه گیری می شیودد و تی ور یک  راه شیریانی اعمال  

ییرات حمد اندازه گیری شیده وه تغییر فشیار تبدیز شیده و فشیار خون سییسیتولیک و می شیود، تغ

دیاسیتولیک و میدار ریا نبب یبس یک الگوریتد خاد محاسیبه می شیودد تا وه امروز ویشیتر دسیتگاه  

های فشیار خون ودون کاف وه انگشیا یا مچ دسیا )سیاعا یا دسیتبند( یا حتی وه سیرح الله گوج 

اسا  روج پ تیسموگرافی کار می کنندد در این روج از یک حسگر فتوالکتریک  وسته می شوند و ور

مادون  رمز یا سایر حسگرهای فتوالکتریک ورای ثبا تغییرات جریان خون نوسان دار )نبب( توسر 

محاسییبه میزان تغییرات جرب نور اسییتفاده می کنند، که سییپس وه میدار فشییار خون ورگردان می 

در دسیتگاه های ودون کاف از یریس روج های مخت فی محاسیبه می شیود که   شیودد اندازه فشیار خون

 
1 Hybrid Devices 



 7  اندازه گیری فشار خون در منزل

 

و   1(FFTشیامز محاسیبه زمان انتیال نبب، تمزیه و تح یز سییگنال وا استفاده از تبدیز فوریه سریک )

 یا راوره وین فشار خون و تغییرات حمد شریان رادیال اساد 2(GTFتاوک انتیال عمومی )

های ودون کاف مبتنی ور پ تیسیموگرافی در اندازه گیری فشیار خون میزان  یحا اکثر دسیتگاه

که ممکن اسیا در منزل اسیتفاده شیوند، هنوز مورد وحد و ممادله اسیاد در حیییا تا جایی که می 

دانید هیچکداش از این دسیتگاه ها )سیاعا ها، دسیا وندها، اپ یکیشین های گوشیی هوشیمند( رواج  

 یانونی را لحیاظ نکرده و یبس پروتکیز هیای میدون اعتبیارسییینمی    کیافی نیدارنید و م زومیات حیو ی و

نشیده اندد وناوراین ع یرغد توزیک گسیترده آنها، عمدتا اسیتفاده آنها ورای اندازه گیری فشیار خون در  

منزل تو ییه نمی شیود زیرا  یحا و اعتبار آنها هنوز زیر سیئوال اسیاد هرچند وایسیتی ترکر داد که 

می تدوین شیده ورای وسیایز ودون کاف ایماد نشیده اسیا و اسیتاندارد ایزو  اسیتانداردهای اعتبارسین

 جدیدی ورای این نوع دستگاهها در حال ایماد اساد

 تونومتری

ورای انیدازه گیری فشیییار خون رادییال و انمیاش تمزییه و تح ییز موج نبب ویا   3تونومتریا یییول  

د ورور خال یه تونومتری [13]اسیتفاده از تاوک انتیال در مرالاات  ب ی گزارج و تو ییب شیده اسیا 

وه مانی اندازه گیری فشیار در جایی اسیا که مسیرح سیازی می شیود یانی دیواره شیریان  یاف می 

تونومتری مسیرح سیازی یک یا چند تونومتر )حسیگر فشیار درجه کشیف( روی دیواره شیریان   شیودد در

رادیال  رار داده می شود و وا فشار آراش وه  افی مورد نظر دیواره شریان می رسدد این روج در ا ز 

و توسیر محییان ورای اسیتفاده والینی یراحی شید تا وتوانند فشیار خون رادیال را اندازه گیری کرده  

فشیییار خون آئورتی )مرکزی( را وا انماش تح یز نبب و اسیییتفاده از الگوریتد هایی چون تاوک تبدیز  

محاسییبه کنندد وا توجه وه اهمیا فشییار خون آئورت، سییازندگان تالج کرده اند که از این تکنیک  

و وررسیی ورای اندازه گیری فشیار خون در منزل نیز اسیتفاده کنند اما این رویکرد هنوز تحا تحییس  

 اسا و وه استفاده تماری نرسیده اساد

 
1 Fast Fourier Transform 
2 Generalized Transfer Function 
3 Tonometry 


