
 

 

MIOKARDIO-PERFUSIOKO GAMMAGRAFIA (SPECT) ESTRESA/ATSEDENA 

MEDIKUNTZA NUKLEARRA 

ZER DA MIOKARDIO-PERFUSIOKO GAMMAGRAFIA? 

Bihotz-muskuluaren (miokardioaren) odol-fluxua baloratzeko egiten den azterketa bat da. Azterketa 
atsedenean egiten bada, muskulu-zona hilak detektatzeko aukera ematen du (miokardio-infartua). Azterketa 
estresaren ondoren egiten bada —estresa fisikoa izan daiteke (esfortzu-proba), edo farmakologikoa 
(adenosina, dipiridamola edo dobutamina)—, odol gutxi jasotzen duten muskulu-zonak detekta daitezke. 

PROBA EGITEKO EGUNAK: 

Proba bi egunetan egiten da: batean, estimulu fisiko edo farmakologiko baten ondoren egiten da proba, eta, 
bestean, atsedenean. Diabetikoa bazara, gure zerbitzuko erizaintzako profesionalei jakinarazi behar diezu. 
Nahitaezkoa da medikazioa hartzen duzun jakitea; izan ere, baliteke batzuetan kardiologoak medikazioa 
aurrez bertan behera utzi behar izatea. 

Arin gosal dezakezu, azterketa egin baino lau ordu lehenago; estimulu-proba farmakoekin egiten bada, ez 
duzu substantzia estimulatzailerik hartu behar (kafea, tea, txokolatea edo kakaoa) 24 ordu lehenagotik. 

Estres-proba 

Probaren egunean, lehenbizi, Santiago Ospitaleko Kardiologiako Zerbitzura joan behar duzu esfortzu-proba 
edo estimulu farmakologikoa egiteko —kardiologoak emango dizu aurrez probaren berri—, eta, probak 
irauten duen bitartean, produktu erradioaktibo bat injektatuko dizute zainean, irudi-proba egiteko 
(gammagrafia). Arropa eta oinetako erosoak ekarri behar dituzu.  

Ondoren, Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura pasatuko zara, gammagrafia egiteko. 

Atseden-proba 

Egun horretan, Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura joan behar duzu zuzenean. Han, estres-proban 
injektatutako produktu erradioaktibo bera injektatuko dizute, eta, ondoren, berriz egingo dizute irudi-proba 
(gammagrafia). 

Bai estres-probaren egunean, bai atseden-probaren egunean, ordubetez itxaron beharko duzu injekzioaren 
ondoren atsedenean, eta, orduan, elikagai-prestakin bat emango dizute produktua gorputzetik ezabatzen 
laguntzeko. Ordubete igarotakoan, gammagrafia egingo dizugu; 30 minutu inguru irauten du. 

Garrantzitsua da bi probetan geldi eta erlaxatuta egotea, nahiz eta jarrera deserosoa izan (besoak altxatuta 
eta eskuak buruaren gainetik). 

OHARRAK 

Proba hau kontraindikatua dago emakume haurdunentzat. Bularra ematen ari bazara, eskatu berariazko 
jarraibideak. 
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