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உடற்பயிற்சிவழி மின்ெனாலி 
இதய வைரவு பrேசாதைன
(ESE)

உங்கள் மருத்துவrடம், நீங்கள் 
ெதrயப்படுத்த ேவண்டியைவ: 
1. உடற்பயிற்சிைய சிரமமாக்கக்கூடிய உடல்நலப் 

பிரச்சைனகள் இருந்தால் : உதாரணம்: முதுகுவலி. 
2. உங்களுக்குக் காய்ச்சல், கிருமித்ெதாற்று, அல்லது 

ஏேதனும் ேநாய் இருந்தால், நீங்கள் பrேசாதைனையச் 
ெசய்யக்கூடாது. 

3. உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு, மற்றும்/அல்லது இதய 
ேநாய்க்கு, நீங்கள் உட்ெகாள்ளும் மருந்துகளில் 
இதயத்துடிப்ைபக் குைறக்கக்கூடிய ஏேதனும் 
மருந்துகள் இருந்தால், இந்த மருந்துகைளப் 
பrேசாதைனக்கு முந்திய 24 முதல் 48 மணி ேநரம்-
வைர உட்ெகாள்ளக்கூடாது. குறிப்பிட்ட மருத்துவச் 
சூழ்நிைலகளுக்கு மட்டுேம விதிவிலக்குண்டு. 
தயவுெசய்து உங்கள் மருத்துவrடம் ேகட்டறியவும்.

உடற்பயிற்சிவழி மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பrேசாதைனக்குத் தயார்ப்படுத்துதல்: 
1. பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 2 மணி 

ேநரத்திற்கு வயிறு நிைறய சாப்பிடுவைதத் 
தவிர்க்கவும். 

2. தனித்தனி ேமல்சட்ைடயும் கால்சட்ைடயும், 
பrேசாதைனக்கு உகந்த விைளயாட்டுக் காலணிகளும் 
அணிந்துெகாண்டு வரவும். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ெனன்ன?
ஊெடாலி பrேசாதைன மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதனால் 
விபrத விைளவுகள் ேநர்ந்ததில்ைல. 
உடற்பயிற்சி பrேசாதைன ெபாதுவாக மிகவும் 
பாதுகாப்பானது. ெபரும்பாலான பக்கவிைளவுகள் 
சாதாரணமானைவ. ‘ ட்ரட்மில் ’ இயந்திரத்திலிருந்து கீேழ 
விழுவதால் ஏற்படும் காயங்கள் ேபான்றைவ அவற்றுள் 
அடங்கும். ேமாசமான பக்கவிைளவுகள் ேநர்வது அrது. 
பrேசாதைனயின்ேபாது இதயத் ெதாழில்நுட்பாளர் 
உங்கைள அணுக்கமாகக் கண்காணிப்பார். 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது ெதrயவரும்? 
ேமற்பார்ைவயிடும் மருத்துவரால் பrேசாதைன முடிந்த 
உடேனேய முன்ேனாட்ட முடிவுகைள உங்களிடம் 
ெதrவிக்கமுடியும். இறுதி முடிவுகைளப்பற்றியும், மற்றும் 
உங்களின் அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசபற்றியும் உங்கள் 
மருத்துவருடனான அடுத்த ெவளிேநாயாளி 
சந்திப்பின்ேபாது, கலந்து ேபசப்படும். 

இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 
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உடற்பயிற்சிவழி மின்ெனாலி இதய 
வைரவு பrேசாதைன என்பது என்ன? 
உடற்பயிற்சிவழி மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பrேசாதைன (ESE) என்பது அழுத்தங்கைள இதயம் 
எந்த அளவுக்குத் தாக்குப்பிடிக்கிறது என்பைதக் 
கண்டறிவதற்கான பrேசாதைனயாகும். இந்த 
அழுத்தத்ைதத் தருவதற்குப் ெபரும்பாலும் ‘ ட்ரட்மில்’ 
உடற்பயிற்சி இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

மின்ெனாலி இதய வைரவு (Echocardiography) எனும் 
ஊெடாலி பrேசாதைனயில், இதயத்ைத ெவவ்ேவறு 
திைசகளிலிருந்து ‘ ஸ்ேகன் ’ ெசய்து எடுக்கப்படும் 
படங்கள் ஆராய்வுக்காகக் கணினியில் பதிவு 
ெசய்யப்படும். இதயத் தைச சrயாகச் ெசயல்படுகிறதா 
என்பைதக் கண்டறிவதற்காக உடற்பயிற்சி முன்பும் 
பின்பும் ‘ ஸ்ேகன் ’ ெசய்யப்படும். 

இந்தப் பrேசாதைனயின் ேநாக்கம் என்ன?
இதய இரத்த நாளங்கள் இதயத்திற்கு இரத்தத்ைதக் 
ெகாண்டு ெசல்கின்றன. இரத்த நாள ெகாழுப்புப்படிவு 
எனும் மருத்துவப் பிரச்சைனயால் இந்த இரத்த 
நாளங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாகக் குறுகலாக 
இருக்கக்கூடும். இந்த மருத்துவப் பிரச்சைனயுள்ள 
ேநாயாளிகளின் இதயத்திற்குப் ேபாதிய இரத்த ஓட்டம் 
இருக்காது. இதனால் ெநஞ்சு வலி, மூச்சிைறப்பு, 
பாதிக்கப்பட்ட இதயத் தைசயில் தற்காலிக பலவனீம் 
ஆகியன ஏற்படலாம். மின்ெனாலி இதர வைரவு 
பrேசாதைனயில் இவற்ைறக் கண்டறிய முடியும். 

ESE பrேசாதைன ெசய்வதற்கான முக்கிய காரணங்கள்: 
• ெநஞ்சு வலிக்கான காரணத்ைதக் கண்டறிதல் 
• இதயத்திற்குச் ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்ைதக் 

கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இதய இரத்த நாள 
ேநாய் இருக்கிறதா என்பைத நிர்ணயித்தல் 

• ஏற்கனேவ ெசய்த உடற்பயிற்சிவழி இதய 
மின்துடிப்பளவு (ECG) பrேசாதைனயில் 
கண்டறியப்பட்ட குறிப்பிடப்படாத மாற்றங்கைள 
ேமற்ெகாண்டு ஆராய்தல் 

பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ?
இந்தப் பrேசாதைன, ஊடுருவல் இல்லா இதய 
ஆய்வுக்கூடத்தில் ெசய்யப்படும். ஆயத்தமும் 
பrேசாதைனயும் ெசய்வதற்கு ெமாத்தமாகச் சுமார் 45 
நிமிடங்கள் எடுக்கும். பrேசாதைன முடிந்தவுடன் 10 
நிமிடத்திற்கு ஓய்ெவடுத்துவிட்டு நீங்கள் வடு 
திரும்பலாம். 

பrேசாதைனக்கு முன் 
பrேசாதைன பற்றி உங்களிடம் விளக்கமாக 
எடுத்துக்கூறப்படும். நீங்கள் ஒப்புதல் படிவத்தில் 
ைகெயாப்பமிடேவண்டும். ECG மின்முைனகைள 
ெநஞ்சுப்பகுதியில் ஒட்டுவதற்காக, ஆண் ேநாயாளிகளிடம் 
சட்ைடகைளக் கழற்றுமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். ெபண் 
ேநாயாளிகள் சிறப்பு அங்கிகைள அணியுமாறு 
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். உடற்பயிற்சி ெசய்யத் 
ெதாடங்குமுன், உங்களது இரத்த அழுத்தமும் அடிப்பைட 
ECG இதய மின்துடிப்பளவும் பதிவு ெசய்யப்படும். 

பrேசாதைனயின்ேபாது 
நீங்கள் ‘ ட்ரட்மில் ’ இயந்திரத்தில் பயிற்சி ெசய்வதற்கு 
முன்பும் பின்பும் உங்களது மின்ெனாலி இதய வைரவு 
பதிவு ெசய்யப்படும். நீங்கள் இடது பக்கமாகப் 
படுத்திருக்கேவண்டும். அேதாடு, குறுகிய ேநரத்திற்கு 
மூச்ைசப் பிடித்துக்ெகாள்ளும்படி உங்களிடம் 
ெசால்லப்படலாம். 

அதன்பிறகு நீங்கள் உடற்பயிற்சிையத் ெதாடங்குவர்கள். ‘ 
ட்ரட்மில் ’ இயந்திரத்தின் ேவகமும் உயர்வும் 3 நிமிடங்களுக்கு 
ஒருமுைற கூடும். அவ்வாறு கூடவிருக்கும்ேபாது இதயத் 
ெதாழில்நுட்பாளர் உங்களிடம் ெதrயப்படுத்துவார். 
பrேசாதைனயின்ேபாது, உங்களது இதய மின்துடிப்பளவும் 
இரத்த அழுத்தமும் கண்காணிக்கப்படும். உங்களுக்கு 
ேநரக்கூடிய  ஏேதனும் அறிகுறிகைள, நீங்கள் 
ெதrயப்படுத்தேவண்டும். 

பrேசாதைனயின் முடிவுகள் கூடுமானவைர துல்லியமாக 
இருப்பைத உறுதிெசய்திட, உங்களால் முடிந்தவைர நடந்து 
அதிகளவு உடற்பயிற்சி ெசய்யும்படி ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படும். 

பrேசாதைனக்குப் பிறகு 
உடற்பயிற்சிைய முடித்தபிறகு, நீங்கள் குைறந்தது 6 
நிமிடங்களுக்குக் கண்காணிக்கப்படுவர்கள். உங்களது இதயத் 
துடிப்பும் இரத்த அழுத்தமும் இயல்பு நிைலக்குத் திரும்புவைத 
உறுதிப்படுத்துவது இதன் ேநாக்கம். 


