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Streszczenie

Ciśnienie tętnicze krwi to jeden z najważniejszych para-
metrów charakteryzujących czynność układu sercowo-na-
czyniowego. Współcześnie stosowanych jest kilka metod 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Polegają one na inwa-
zyjnym (śródtętniczym), ciągłym pomiarze bądź pośrednim 
zapisie ciśnienia krwi – za pomocą metod nieinwazyjnych. 
Monitor CNAP 500 (CNAP – Continuous Noninvasive  Blood 
Pressure Monitoring) służy do nieinwazyjnego pomiaru ci-
śnienia tętniczego krwi. Umożliwia ciągłe – w trybie beat-to
-beat (na każdy cykl pracy serca) – monitorowanie ciśnienia 
krwi i tętna w czasie nawet do 24 godzin. Celem pracy jest 
krótki przegląd danych literaturowych opisujących zalety 
nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi.

Słowa kluczowe: nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętnicze-
go krwi, układ sercowo-naczyniowy, CNAP monitor

Abstract

Blood pressure is one of the basic parameters of the cardio-
vascular system. There are several methods of blood pressu-
re monitoring: non-invasive and invasive ones. CNAP Mo-
nitor 500 (CNAP – Continuous Noninvasive Blood Pressure 
Monitoring) is a standalone device dedicated to non-invasi-
ve blood pressure monitoring. The cardiovascular parame-
ters are monitored continuously beat-to-beat up to 24 hours. 
The aim of this work is a short overview presenting advan-
tages of noninvasive blood pressure monitoring.

Key words: non-invasive blood pressure monitoring, car-
diovascular system, CNAP monitor

Wstęp

Ciśnienie tętnicze krwi to jeden z najważniejszych para-
metrów czynnościowych układu sercowo-naczyniowego. 
Wartości ciśnienia tętniczego są wyliczane na podsta-
wie wartości pojemności minutowej serca i obwodowego 
oporu naczyniowego, które za pośrednictwem regulacji 
nerwowej i humoralnej pozwalają dostosować czynność 
układu sercowo-naczyniowego do dynamicznie zmienia-
jących się warunków efektywnego krążenia krwi. W 1905 
roku rosyjski lekarz Mikołaj Korotkow opracował metodę 
pozwalającą w sposób nieinwazyjny oznaczać zarówno 
skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Od tego cza-
su stała się częścią rutynowego badania lekarskiego [1-3].

Współcześnie wykorzystywanych jest kilka metod po-
miaru ciśnienia tętniczego krwi. Metody te polegają na 
inwazyjnym (śródtętniczym) ciągłym pomiarze bądź 
na pośrednim zapisie ciśnienia krwi – za pomocą metod 
nieinwazyjnych. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy wy-
branych opracowań naukowych dotyczących wykorzy-
stywanych metod pomiaru ciśnienia krwi w praktyce kli-
nicznej i zaprezentowanie możliwości pomiaru za pomocą 
CNAP Monitor 500. 

Nieinwazyjne metody 
pomiaru ciśnienia krwi

Typowy nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi stanowi 
podstawę diagnostyki m.in. nadciśnienia tętniczego. Jest 
to pomiar wykonywany przy użyciu manometru rtęcio-
wego lub sprężynowego z jednoczesnym osłuchiwaniem 
tętnicy metodą Korotkowa. Pomiar za pomocą sfigmoma-
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nometru rtęciowego jest referencyjną metodą zalecaną 
przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health 
Organisation), Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnie-
nia Tętniczego ISH (International Society of Hypertension) 
oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego PTNT. 
Zastosowanie metody Korotkowa, pomimo prostoty i ła-
twości wykonania, wiąże się z możliwością popełnienia 
licznych błędów, które mogą istotnie wpłynąć na odczyt 
zmierzonych wartości. Pojawianie się błędnych pomiarów 
ciśnienia krwi może wynikać z kilku przyczyn, m.in.:
• wadliwego funkcjonowania manometru,
• błędów metodycznych wynikających z nieprzestrzega-

nia zasad prawidłowego pomiaru,
• niedostosowania szerokości mankietu do obwodu ra-

mienia pacjenta,
• pominięcia wykonania pomiaru na obu ramionach 

w czasie pierwszorazowego badania pacjenta.
Ponadto pomiar u chorych z zaburzeniami przewod-

nictwa i rytmu serca oraz ze zmianami miażdżycowymi 
w tętnicach obwodowych jest nieprecyzyjny. Przedłużają-
ce się i częste pompowanie mankietu może spowodować 
w rzadkich przypadkach niedokrwienie tkanek i uszko-
dzenie nerwów. Poza tym metoda ta nie pozwala na zobra-
zowanie krzywej ciśnienia tętniczego [2, 4-6].

W ostatnich latach dość popularne są ciśnieniomierze 
elektroniczne: półautomatyczne i automatyczne. Jednak 
istotną wadą tych aparatów jest brak obiektywnego kryte-
rium wartości zerowej pomiaru, jak i możliwość trwałego 
odkształcenia czujnika. Aparaty elektroniczne charaktery-
zują się mniejszą wiarygodnością odczytu przy zaburze-
niach rytmu serca niż aparaty rtęciowe lub sprężynowe. 
Często urządzenia tego typu nie posiadają odpowiednich 
atestów.

Bardzo istotna z klinicznego punktu widzenia jest meto-
da ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi w cyklu oko-
łodobowym ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring). 
Główną zaletą tego sposobu rejestracji zmian wartości 
ciśnienia krwi jest możliwość uzyskania dużej liczby po-
jedynczych pomiarów w czasie badania; zwykle podczas 
doby rejestruje się nie więcej niż 100 wyników pomiarów. 
Wartości ciśnienia uzyskiwane za pomocą ABPM cha-
rakteryzują się wysoką powtarzalnością oraz zgodnością 
kolejnych pomiarów, wyższą niż w przypadku pomiarów 
tradycyjnych opisanych wcześniej. Podstawowymi proble-
mami związanymi z interpretacją wyników całodobowe-
go, ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi są: 
• dość duże rozbieżności przyjętych norm klasyfikujących 

prawidłowe i nieprawidłowe wartości ciśnienia,
• ograniczenie aktywności dobowej badanego w celu 

uniknięcia artefaktów podczas zapisu,
• częste problemy techniczne w trakcie wykonywania po-

miarów, wpływające na wiarygodność poszczególnych 
zapisów.

Inwazyjne metody pomiaru 
ciśnienia krwi

Bezpośredni wewnątrznaczyniowy pomiar jest obecnie 
tzw. „złotym standardem” monitorowania ciśnienia tęt-

niczego krwi u pacjentów, których stan kliniczny tego 
wymaga. Pozwala na zobrazowanie krzywej ciśnienia 
tętniczego, tj. oznaczenie przebiegu i wartości ciśnienia 
tętniczego na każde uderzenie serca. W praktyce klinicz-
nej najczęściej wybieranym miejscem do bezpośredniego 
pomiaru ciśnienia tętniczego jest tętnica promieniowa ze 
względu na dostępność, łatwość wprowadzenia cewnika 
oraz dobre oboczne krążenie poprzez łuk dłoniowy. In-
nymi miejscami mogą być tętnice: łokciowa, udowa lub 
grzbietowa stopy. Wskazania do inwazyjnego pomiaru 
są szerokie i obejmują: chorych poddawanych zabiegom 
z użyciem krążenia pozaustrojowego, zabiegom w obrę-
bie aorty, w kontrolowanym podciśnieniu, chorych hospi-
talizowanych ze świeżym zawałem serca, we wstrząsie, 
z urazem wielonarządowym, wymagających leczenia ka-
techolaminami, z nadciśnieniem płucnym, zatorowością 
płucną, z zaburzeniami metabolicznymi i elektrolito-
wymi. Poważnym ograniczeniem tej metody badania ci-
śnienia tętniczego jest obciążający dla pacjenta pomiar 
ciśnienia metodą krwawą oraz grożące w związku z tym 
powikłania, takie jak: powstawanie skrzepów, krwiaków, 
tętniaków rzekomych, infekcje, krwawienia [7-9].

Zmianie poglądów na temat ciśnienia tętniczego w cią-
gu ostatnich lat towarzyszyło pojawienie się wielu inno-
wacji technologicznych, istotnie wpływających na do-
tychczasową praktykę lekarską. Metody monitorowania 
ciśnienia tętniczego krwi są wciąż udoskonalane, a dzięki 
rozwojowi technik badawczych istnieje możliwość kon-
struowania urządzeń mogących w sposób całkowicie nie-
inwazyjny oznaczać ciśnienie w sposób ciągły, tj. w try-
bie beat-to-beat.

Nieinwazyjny ciągły pomiar 
ciśnienia krwi na przykładzie 
urządzenia CNAP Monitor 500

Monitor CNAP 500 (CNSystems, Medizintechnik, AG, 
Graz, Austria) służy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, umożliwia ciągłe, w trybie beat-to-beat, 
monitorowanie ciśnienia krwi i częstości tętna w czasie do 
24 godzin (fot. 1). 

CNAP Monitor działa na zasadzie pomiaru ciśnienia 
środowiska okołonaczyniowego w dystalnej części koń-
czyny górnej. Odpowiada ono ciśnieniu krwi w naczyniu, 
przenoszonemu przez jego ścianę do otoczenia. Stosuje 
się mankiet wypełniony powietrzem oraz pletyzmograf 
zakładany na jeden z paliczków palców wskazującego lub 
środkowego. 

Parametry mierzone za pomocą urządzenia CNAP Mo-
nitor to:
• ciśnienie krwi skurczowe [mmHg],
• ciśnienie krwi rozkurczowe [mmHg],
• średnie ciśnienie krwi [mmHg],
• tętno [liczba uderzeń/min].

Wartości te obliczane są z krzywej ciśnienia, rejestrowa-
nej w sposób ciągły. Wartości bezwzględne są korygowane 
poprzez pomiar metodą oscylometryczną. 
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Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne urządzenia CNAP 
Monitor 500:

Wymiary zewnętrzne 280 x 270 x 250 mm

Masa 7,5 kg z pełnym wyposażeniem

Zasilanie Sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Akumulatorowe: z wbudowanego akumulatora

Mierzone parametry 
ciśnienia

SYS (skurczowe) w mmHg/kPa
DIA (rozkurczowe) w mmHg/kPa
MEAN (średnie) w mmHg/kPa

Ciągły pomiar ciśnienia 
krwi – zakres mierzone-
go ciśnienia

SYS: 40-250 mmHg (5,3-33,3 kPa)
DIA: 30-210 mmHg (4-28 kPa)
MEAN: 35-230 mmHg (4-30,6 kPa)
Częstość tętna: 30-200 bpm

Oscylometryczny pomiar 
ciśnienia krwi – zakres 
mierzonego ciśnienia

SYS: dorośli 40-260 mmHg, dzieci 40-160 mmHg
DIA: dorośli 20-200 mmHg, dzieci 20-120 mmHg

Interfejs użytkownika 

Wbudowany ekran LCD
Sterowanie przy użyciu przycisku Click-wheel 
(obrotowy wielofunkcyjny przycisk sterowania)  
i przycisków szybkiego dostępu do różnych 
funkcji monitora
Wskaźniki wizualne i dźwiękowe dla alarmów, 
stanu baterii, drukarki i zasilania

Proces drukowania Wbudowana drukarka termiczna

Metodę tę wprowadzono przede wszystkim w celu mo-
nitorowania ciśnienia krwi podczas zabiegów operacyj-
nych (kardiochirurgicznych, chirurgicznych, neurochi-
rurgicznych, ortopedycznych). Ponadto CNAP Monitor 
znajduje zastosowanie w kardiologii (m.in. w diagnostyce 
omdleń, niewydolności serca, optymalizacji terapii re-
synchronizującej – normalizującej czynność bioelektrycz-
ną pracy serca), w diagnostyce nadciśnienia tętniczego, 
w diagnostyce zaburzeń czynnościowych autonomicznego 
układu nerwowego o zróżnicowanej etiologii oraz zabie-
gach z użyciem technik endoskopowych [10, 11].

Przeciwwskazania do stosowania CNAP to: słaba ob-
wodowa perfuzja krwi (np. hipotermia), obwodowe zmia-
ny miażdżycowe (m.in. pierwotny bądź wtórny zespół 
Raynauda, kolagenozy tętnic palców), drżenie, częste 
zaburzenia rytmu serca, masa ciała < 40 kg lub > 180 kg, 
BMI > 35 kg/m2, implanty naczyniowe w obrębie kończyn 
górnych.

Fot. 1 Urządzenie CNAP Monitor 500 
Źródło: CNSystems Medizintechnik AG, Graz, Austria;  
www.cnsystems.at

Fot. 2 Przykładowy zapis mierzonych parametrów – Monitor CNAP 500

Zastosowanie CNAP Monitor 500 
w monitorowaniu śródoperacyjnym

Kontrola ciśnienia tętniczego krwi w warunkach znieczu-
lenia ogólnego jest podstawowym celem opieki anestezjo-
logicznej podczas zabiegu operacyjnego. Pacjenci z zaawan-
sowanymi chorobami serca i układu krążenia poddawani 
różnego typu operacjom charakteryzują się w okresie oko-
łooperacyjnym istotnymi wahaniami ciśnienia tętniczego 
krwi. Ta niestabilność ciśnienia jest wynikiem zmian objęto-
ści płynu wewnątrznaczyniowego, działania środków anes-
tetycznych i manipulacji chirurgicznych. Krytyczny spadek 
ciśnienia tętniczego podczas zabiegu operacyjnego w 56% 
powoduje nagłe zatrzymanie krążenia [12]. Monitorowanie 
ciśnienia tętniczego za pomocą Monitora CNAP 500 pozwa-
la na obrazowanie krzywej ciśnienia tętniczego i oznacza-
nie jego wartości z każdego uderzenia serca [12, 13].

Dokładność pomiaru ciśnienia krwi tą metodą w porów-
naniu z metodą śródtętniczą potwierdzają liczne opracowa-
nia naukowe. Badania przeprowadzone przez Jeleazcova 
i wsp. na grupie 88 pacjentów poddanych operacjom chi-
rurgicznym i neurochirurgicznym w znieczuleniu ogól-
nym wskazują, że pomiary ciśnienia tętniczego uzyskane 
z użyciem CNAP Monitor są porównywalne z wartościami 
ciśnienia tętniczego uzyskanymi metodą inwazyjną [14].

 Poważnym problemem anestezjologicznym są nieocze-
kiwane spadki ciśnienia tętniczego występujące m.in. 
w trakcie cięcia cesarskiego z wykorzystaniem znieczule-
nia podpajęczynówkowego. Autorzy wskazują, że Monitor 
CNAP, dzięki możliwości pomiaru ciśnienia tętniczego 
w trybie beat-to-beat, umożliwia wychwytywanie gwałtow-
nych i nagłych zmian ciśnienia tętniczego krwi podczas 
zabiegu w znieczuleniu podpajęczynówkowym [14-18]. 

Kolejnym i niezwykle istotnym parametrem życiowym 
podlegającym ocenie w sposób nieinwazyjny jest PPV (pul-
se pressure variation) – zmienność ciśnienia pulsu. Autorzy 
podkreślają kluczowe znaczenie tego parametru, a zwłasz-
cza jego dynamicznych zmian w zapewnieniu optymalnej 
kontroli stanu hemodynamicznego pacjenta w znieczuleniu 
ogólnym. Wskazują na wysoką korelację pomiarów warto-
ści PPV uzyskiwanych metodami nieinwazyjnymi w odnie-
sieniu do pomiarów wewnątrznaczyniowych [19, 20].

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 3/2012, vol. 18204

in
ży

ni
er

ia
 b

io
m

ed
yc

zn
a 

/ b
io

m
ed

ic
al

 e
ng

in
ee

ri
ng



Wnioski

1. Analiza dostępnego piśmiennictwa potwierdza wyso-
ką przydatność metod rejestrujących wartości ciśnienia 
krwi w sposób nieinwazyjny i ciągły (beat-to-beat). 

2. Zasadniczymi zaletami Monitora CNAP 500 są: bezpie-
czeństwo pacjenta, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, 
znaczne obniżenie kosztów oraz dokładne pomiary war-
tości bezwzględnych ciśnienia tętniczego krwi. n
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