
 

INFORMAZIO OROKORRA 
MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

 

ZER DA MEDIKUNTZA NUKLEARRA? 

Irudi, odol-analisi eta erradiofarmako-tratamendu bidez diagnostikoak egiten dituen espezialitate 

medikoa. 

 

ZER DIRA ERRADIOFARMAKOAK? 

Organoen morfologia eta funtzionamendua aztertzeko aukera ematen duten konposatuak dira; 

organoetan sartzen dira, eta erradiazio txiki bat emititzen dute, gailu batzuek detektatzen dutena. 

Seinale erradioaktibo hori anplifikatu egiten da, eta, gero, seinale elektriko bihurtzen eta ordenagailu 

bidez aztertzen da; gris-eskalako edo koloretako irudi gisa irudikatzen da, eta irudiaren intentsitatea 

jasotako energiarekiko proportzionala da. Hala, ikus daiteke erradiofarmakoa nola iristen den 

organora, nola banatzen den, eta, azkenik, nola ezabatzen den.  

Gaur egun, irudi horiek TAC teknologiaren bidez lortutako beste irudi morfologiko batzuekin fusiona 

daitezke, eta horrek hobetu egiten du gaitasun diagnostikoa. 

 

ZENBAT DENBORA IRAUTEN DU HALAKO PROBA BATEK? 

Eskatutako probaren araberakoa da iraupena; oro har, 30-60 minutu irauten du. Proba batzuetan, 

azterketa bat baino gehiago egin behar izaten da egun berean; beste batzuetan, berriz, egun batean 

baino gehiagotan. Garaiz jakinaraziko dizugu azterketa bat baino gehiago egin behar badira. 

Egin behar den azterketaren araberakoa izango da itxarote-denbora. Paziente guztiek ez dute 

denbora bera itxaron behar; beraz, batzuetan, baliteke zu baino lehenago sartzea zure ondoren 

iritsitako pazienteak. 

 

AZTERKETA MINGARRIA EDO DESATSEGINA DA? 

Ez, ez da batere mingarria. Erabili behar den produktuaren dosia zain barneko injekzio bidez sartuko 

zaizu (odol-erauzketa batean bezalaxe). Horrek ez du batere eraginik izango zugan, eta bizimodu 

normala egin ahal izango duzu. Eragozpen bakarra du probak: azterketa egin bitartean, geldi-geldi 

egon beharko duzu. 

 

PRESTAKUNTZARIK BEHAR DA? 

Oro har, ez. Beharrezkoa baldin bada, jakinaraziko dizugu. Zer medikazio hartzen duzun jakinarazi 

behar diguzu; baliteke bertan behera utzi behar izatea. 

…/… 



 

 

 

AZTERKETAREN ONDOREN, EZER BEREZIRIK EGIN BEHAR DA? 

Egokia izan liteke ura edo zukuak ohi baino gehiago edatea, injektatutako agentea gorputzetik ezabatzen 
laguntzeko. Maiz txiza egiten saiatu behar duzu, agentea ezabatzen laguntzeko. Oro har, ez duzu kontu 
berezirik izan behar. 

 

KONTRAKO ZER ERAGIN DU AZTERKETA HORREK? 

Medikuntza Nuklearreko ohiko azterketa batean jasotzen den irradiazioa txikia da; azterketa erradiologiko 
bidez (X izpien plaka baten bidez) jasotakoaren antzekoa da, edo are txikiagoa. Erradiazioa handiagoa izango 
da OTarekin fusio-azterketak egiten direnean (SPECT-TC edo PET-TC azterketak). 

Erabiltzen diren produktuen ezaugarriak direla eta, oso-oso gutxitan izaten da kontrako eraginik. 

 

ETOR DAITEKE NORBAIT NIREKIN? 

Bai, baina ez da komeni haur txikiekin edo emakume haurdunekin etortzea. 

 

ZERTAN IBILI BEHAR DUT KONTUZ HAURREKIN? 

Pertsona bati Medikuntza Nuklearreko azterketa egin ondoren, ez da komeni egun osoan haurrik hurbil 
edukitzea (besoetan edo magalean). 

 

ZER GERTATZEN DA HAURDUN BANAGO? 

Haurdun baldin bazaude, ez zaizu erradiazio bidezko azterketarik egin behar. Haur dun bazaude edo horren 
susmoa baduzu, esan iezaguzu mesedez (hileko-faltaren bat izan duzu?) Hala bada, garrantzitsua da guri 
jakinaraztea edozein injekzio eman baino lehen. 

 

BULARRA EMAN DIEZAIOKET NIRE UMEARI? 

Zure umeari bularra ematen badiozu, esan iezaguzu edozein injekzio jarri baino lehen. Substantzia batzuk 
amaren esnearekin kanporatzen dira, eta kaltegarriak izan daitezke umearentzat. 
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