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உடற்பயிற்சிவழி இதயத்தைச 
சூழ்பரப்பு வைரவு பrேசாதைன

உடற்பயிற்சிவழி இதயத்தைச சூழ்பரப்பு 
வைரவு பrேசாதைனக்குத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 
விைளயாட்டுக்குrய ஆைடயும் ஓடுவதற்குrய 
காலணியும் அணிந்து வரவும். 
பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் ெகாஞ்சமாகச் 
சாப்பிடலாம். பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 
12 மணி ேநரத்திற்கு கஃேபன் உள்ள உணைவ அல்லது 
பானங்கைள (காப்பி, ேதநீர், சாக்லட், ேகாக்) 
தவிர்க்கேவண்டும். உங்களுக்குப் புைகப்பிடிக்கும் 
பழக்கம் இருந்தால், பrேசாதைனக்கு முன்பாகக் 
குைறந்தது 6 மணி ேநரத்திற்குப் புைகப்பைதத் 
தவிர்க்கவும். 

உத்ேதச அபாயங்கள் / சிக்கல்கள் என்ன? 
உடற்பயிற்சி பrேசாதைன ெபாதுவாக மிகவும் 
பாதுகாப்பானது. மாரைடப்பு உள்ளிட்ட கடுைமயான 
சிக்கல் ஏற்படக்கூடிய அபாயம் மிகவும் குைறவு. 
பrேசாதைனயின்ேபாது உடனிருக்கும் அனுபவமிக்க 
மருத்துவ ஊழியர்கள், எந்தெவாரு சிக்கைலயும் 
ஆரம்பக் கட்டத்திேலேய கண்டறிந்து, அவசியமாயின் 
பrேசாதைனைய நிறுத்திவிடுவார்கள். 

கதிrயக்க இரசாயனம் பாதுகாப்பானது. இதற்கு 
உடனடியான பக்கவிைளவுகள் கிைடயாது. 
கதிர்வச்சினால் புற்றுேநாய் ஏற்படுவதற்கு மிகச்சிறிய 
அபாயேம  உள்ளது. ெபாருத்தமான முைறயில் 
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும் ேநாயாளிகளின் இதயப் 
பிரச்சைனையக் கண்டறிந்து சிகிச்ைச அளிப்பதால் 
கிைடக்கக்கூடிய உத்ேதச நன்ைமகைளவிட இந்த 
அபாயம் மிகவும் சிறியது. 

முடிவுகள் எனக்கு எப்ேபாது 
ெதrயவரும்? 
உங்கள் மருத்துவருடனான அடுத்த சந்திப்பின்ேபாது 
உங்கள் முடிவுகளும் அடுத்த கட்ட சிகிச்ைசயும் பற்றி 
கலந்து ேபசப்படும். பrேசாதைன ெசய்யப்படும் நாளில் 
முன்ேனாட்ட முடிவுகள் தரப்படாது. ஆயினும், அவசர 
மருத்துவக் கவனிப்பு ேதைவப்படும் மிகக் கடுைமயான 
குைறபாடு கண்டறியப்பட்டால், ெபாருத்தமான 
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்படும். உடனடியாக 
மருத்துவமைனயில் ேசர்த்தல் அல்லது மருத்துவைரச் 
சந்திப்பதற்கான ேததிைய முன்ெகாண்டு வருதல் 
ேபான்றைவ இதில் உள்ளடங்கும். 
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இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



உடற்பயிற்சிவழி இதயத்தைச சூழ்பரப்பு வைரவு 
பrேசாதைன என்பது என்ன? 
உடற்பயிற்சிவழி இதயத்தைச சூழ்பரப்பு வைரவு பrேசாதைன 
(exercise stress myocardial perfusion imaging test), இதயத்ைதக் 
கடுைமயாக (உைளச்சல் ெகாடுத்து) உைழக்கச் ெசய்யும்ேபாது 
இதயத்தைசக்குச் ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்ைதக் கணிக்கிறது. 
இதயத்தின் இரத்தக்குழாய்களில் ஒன்றில் அல்லது அதற்கு 
ேமற்பட்டவற்றில் அைடப்பு இருக்கக்கூடிய சாத்தியத்ைத இந்தப் 
பrேசாதைன உறுதிப்படுத்துகிறது. ெடக்னிடியம் அல்லது ேதலியம் 
எனும் கதிrயக்க இரசாயனத்ைத மிகச்சிறிய அளவில் இதயத்திற்குள் 
ெசலுத்தி, இதயத்தின் இரத்த ஓட்டம் கணிக்கப்படுகிறது. இந்த 
இரசாயனத்ைத இதயம் உள்வாங்கிக்ெகாள்ளும். பிறகு, சிறப்பு காமா 
கதிர்வச்சு ேகமராவுடன் இதயம் படெமடுக்கப்படும். 

இந்தப் பrேசாதைனயில் நான் எதிர்பார்க்க 
ேவண்டியைவ?
இந்தப் பrேசாதைன, அணுசக்தி இதய சிகிச்ைச 
ஆய்வுக்கூடத்தில் ெசய்யப்படுகிறது. உைளச்சல் ெகாடுக்கும் 
கட்டம், ஓய்ெவடுக்கும் கட்டம் என இரு கட்டங்கள் இதில் 
உள்ளன. இரு கட்டங்களும் அேத நாளில் ெசய்யப்படுவது 
வழக்கம். ஆயினும், ெதாழில்நுட்பக் காரணங்களால் சில 
சமயங்களில் ஒவ்ெவாரு கட்டத்ைதயும் ெவவ்ேவறு நாட்களில் 
ெசய்யேவண்டிய அவசியம் ேநரலாம்.  

பrேசாதைனக்கு முன் 
உங்கள் உயரமும் எைடயும் அளக்கப்படும். கதிrயக்க 
இரசாயனத்ைத ஏற்றுவதற்காக, உங்கள் ைகயிலுள்ள இரத்த 
நாளத்தில் ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் குழாய் ெசருகப்படும். 

இதய மின்துடிப்பளவு (ECG) மின்முைனகைள ெநஞ்சுப்பகுதியில் 
இைணப்பதற்காக, ஆண் ேநாயாளிகள் தங்களது சட்ைடகைளக் 
கழற்றும்படி ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படலாம். ெபண் ேநாயாளிகள் 
சிறப்பு அங்கிைய அணியும்படி ேகட்டுக் ெகாள்ளப்படலாம். 
உங்கள் இரத்த அழுத்தமும் ஆரம்ப ECG-யும் பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட பிறகு, பrேசாதைனயின் ஓய்ெவடுக்கும் 
கட்டத்திற்கு அல்லது உைளச்சல் ெகாடுக்கும் கட்டத்திற்குச் 
ெசல்வர்கள். 

பrேசாதைனயின்ேபாது 

1. ஓய்ெவடுக்கும் கட்டம் 
கதிrயக்க இரசாயனம் குழாய்வழி இரத்த நாளத்திற்குள் 
ஏற்றப்படும். பிறகு 30-45 நிமிடம் கழித்து, காமா ேகமராவின் 
படெமடுப்பு ேமைசயில் சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு 
உங்கைளப் படுக்கச் ெசால்வார்கள். பயன்மிக்கப் படங்கைள 
எடுப்பதற்கு, நீங்கள் கூடுமானவைர அைசயாமல் 
படுத்திருப்பது முக்கியம். இரண்டு மணிேநர 
இைடேவைளக்குப் பிறகு, நீங்கள் “உைளச்சல் ெகாடுக்கும்” 
கட்டத்திற்குச் ெசல்லலாம். 

2. உைளச்சல் ெகாடுக்கும் கட்டம் 
உங்கைள ட்ரட்மில் இயந்திரத்தில் நடக்கச் ெசால்வார்கள். 
இயந்திரத்தின் ேவகமும் உயர்வும்  3 நிமிடங்களுக்கு 
ஒருமுைற அதிகrக்கும். இந்தப் பrேசாதைனயின்ேபாது, 
உங்களது இதய மின்துடிப்பளவும் இரத்த அழுத்தமும் 
கண்காணிக்கப்படும். பrேசாதைனயின் இந்தக் 
கட்டத்தின்ேபாது மருத்துவர் உடனிருப்பார். உங்களுக்கு 
ஏேதனும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால், பrேசாதைனையக் 
கண்காணிக்கும் மருத்துவrடம் நீங்கள் 
ெதrவிக்கேவண்டும். உடற்பயிற்சி உச்சக்கட்டத்தில் 
இருக்கும்ேபாது, உங்கள் இரத்த நாளத்திற்கும் கதிrயக்க 
இரசாயனத்ைத மருத்துவர் ஏற்றுவார். இந்த இரசாயனம் 
ெசயல்படுவதற்கு, நீங்கள் ஒன்று முதல் இரண்டு 
நிமிடங்களுக்கு ட்ரட்மில் உடற்பயிற்சிையத் 
ெதாடரேவண்டும். 

உடற்பயிற்சிக்குப் பிறகு, நீங்கள் ெதாடர்ந்து சில 
நிமிடங்களுக்குக் கண்காணிக்கப்படுவர்கள். நீங்கள் 30 முதல் 45 
நிமிடங்கள் ஓய்ெவடுத்த பிறகு, காமா ேகமராவுடன் உங்கள் 
இதயம் மறுபடியும் படெமடுக்கப்படும். இந்தக் காலகட்டத்தில் 
நீங்கள் ெகாஞ்சம் தண்ணர் குடிக்கலாம். ேதைவ என்றால் 
உணவும் உட்க்ெகாள்ளலாம் 

பrேசாதைனயின் துல்லியத்ைதக் கூட்டுவதற்காக, இதயத்ைதப் 
படெமடுக்கும்ேபாது படெமடுப்பு ேமைசயில் நீங்கள் குப்புறப் 
படுத்திருக்க ேவண்டியிருக்கலாம். 

உங்கள் மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்: 
1. உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு மற்றும்/அல்லது இதய 

ேநாய்க்கு நீங்கள் உட்ெகாள்ளும் மருந்துகளில் 
இதயத்துடிப்ைபக் குைறக்கக்கூடிய ஏேதனும் மருந்துகள். 
இந்த மருந்துகைளப் பrேசாதைனக்கு முந்திய 24 முதல் 48 
மணிேநரத்திற்கு உட்ெகாள்ளக்கூடாது. குறிப்பிட்ட 
மருத்துவச் சூழ்நிைலகளுக்கு மட்டுேம விதிவிலக்குண்டு. 
தயவுெசய்து உங்கள் மருத்துவrடம் ேகட்டறியவும். 

2. உடற்பயிற்சிைய சிரமமாக்கக்கூடிய உடல்நலப் 
பிரச்சைனகள், எடுத்துக்காட்டாக மூட்டு மற்றும் கால் 
இரத்த ஓட்டப் பிரச்சைனகள் அல்லது சமநிைலப் 
பிரச்சைனகள். அேதாடு, உங்களுக்குக் காய்ச்சல், 
கிருமித்ெதாற்று மற்றும் அைவ சார்ந்த ேநாய்கள் 
இருந்தாலும் உடற்பயிற்சி பrேசாதைனையச் 
ெசய்யக்கூடாது. இது குறித்து உங்கள் மருத்துவrடம் 
ேகட்டறியவும். 

3. நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால் மருத்துவrடம் 
ெதrயப்படுத்தவும். கர்ப்பமாக இருக்கும்ேபாது இந்தப் 
பrேசாதைனையச் ெசய்யக்கூடாது. 

படெமடுப்பு ேமைச மற்றும் இதயத்ைதப் படெமடுக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும் காமா கதிர்வச்சு ேகமரா. 

இதயத்திற்கு உைளச்சைல உண்டாக்கி, இதயத்தைசக்குப் ேபாதுமான 
இரத்தம் கிைடக்கிறதா என்பைதக் கணிப்பதற்கு, ேநாயாளிகள் 
வழக்கமாக ட்ரட்மில் இயந்திரத்தில் உடற்பயிற்சி ெசய்வார்கள். 

இந்தப் பrேசாதைனயின் ேநாக்கம் என்ன?
இதய இரத்தக்குழாய்கள் இதயத்திற்கு இரத்தம் விநிேயாகிக்கின்றன. 
இரத்தக்குழாய் ெகாழுப்புப்படிவு எனும் மருத்துவப் பிரச்சைனயின் 
காரணமாக இரத்தக்குழாய்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாகக் 
குறுகலாகிவிடக்கூடும். இப்பிரச்சைன உள்ள ேநாயாளிகளுக்கு, 
உடலுைழப்பின்ேபாது இதயத்திற்குப் ேபாதிய இரத்த ஓட்டம் 
இல்லாமல் ேபாகலாம். இதனால் ெநஞ்சு வலி, மூச்சுத்திணறல் 
ேபான்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும். 

இந்தப் பrேசாதைன, இதயத்திற்குச் ெசல்லும் இரத்த ஓட்டத்ைதக் 
கணிக்கிறது. அேதாடு, இதயம் எவ்வளவு வலுவாகத் துடிக்கிறது 
என்பைதயும் மருத்துவrடம் ெதrவிக்கிறது. ஒரு ேநாயாளிக்கு இதய 
ேநாய் இருக்கிறதா என்பைதப் பrசீலிக்கும் மருத்துவருக்குத் 
ேதைவப்படும் ஆக முக்கியமான இரு விவரங்கள் இைவ. 

இதயத்தைசயின் குறுக்குவாக்குப் படங்கள், வழக்கமான 
இரத்த ஓட்டத்ைதயும் வழக்கமான சூழ்பரப்பு 
படெமடுப்ைபயும் காட்டுகின்றன. 


