
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Η υστεροσαλπιγγογραφία παραµένει η "χρυσή" 
εξέταση στη διερεύνηση της γυναικείας 
υπογονιµότητας. Ποιές είναι, όµως, οι δια-
δικασίες που απαιτούνται για να γίνει µε τον 
πλέον αποτελεσµατικό και ανώδυνο για τη 
γυναίκα τρόπο; 

Με τη χρήση ακτινών Χ και την έγχυση 
σκιαγραφικής αντίθεσης απεικονίζεται άριστα 
τόσο η µητρική κοιλότητα όσο και οι σάλπιγγες. 
Με την εξέταση της υστεροσαλπιγγογραφίας 
αναδεικνύεται η φυσιολογική βατότητα των 
ωαγωγών (σαλπίγγων) και ο ο βαθµός επι-
κοινωνίας τους µε την περιτοναϊκή κοιλότητα, 
δίνοντας τις περισσότερες φορές άµεσες και 
ουσιαστικές απαντήσεις για τα αίτια της 
γυναικείας στειρότητας.  

Οι προϋποθέσεις για την ασφαλή 
διενέργεια της εξέτασης είναι: 

• Η εξέταση να διενεργείται από την 7η µέχρι 
την 11η ηµέρα του κύκλου. 

• Σε περιπτώσεις διερεύνησης ανεπάρκειας 
τραχήλου η εξέταση διενεργείται από τη 18η 
ως την 22η ηµέρα. 

• Πλήρης αποχή µε ελεύθερη επαφή από την 
αρχή της περιόδου µέχρι την ηµέρα της 
εξέτασης, καθώς η παραµικρή πιθανότητα 
εγκυµοσύνης, σε συνδυασµό µε τη χρήση 
των ακτίνων Χ, οδηγεί σε υποχρεωτική 
διακοπή της. 

* Τυχόν αλλεργία ή θυρεοειδοπάθεια πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφέρονται πριν από την 
εξέταση. 

Η προετοιµασία 

Μία ώρα πριν από την εξέταση πρέπει να 
λαµβάνεται αναλγητικό ή µυοχαλαρωτικό 
φάρµακο, σε συνεννόηση µε τον θεράποντα 
ιατρό.  

Η χορήγηση αντιβίωσης κρίνεται απαραίτητη 
για προληπτικούς λόγους. 

Η εξεταζόµενη τοποθετείται σε γυναικολογική 
θέση στο ακτινολογικό τραπέζι. Με τη βοήθεια 
κολποδιαστολέα εφαρµόζεται στον τράχηλο 
ειδικός καθετήρας µέσω του οποίου γίνεται η 
έγχυση της ουσίας σκιαγραφικής αντίθεσης 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.  

Αφού ληφθούν ορισµένες ακτινολογικές λήψεις, 
η εξέταση έχει ολοκληρωθεί 

Η εξέταση 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ενδεχοµένως να 
παρουσιαστεί κάποια ήπια ενόχληση ή πόνος 
ανάλογος µε αυτόν του πόνου της περιόδου, 
που οφείλεται σε κολικό λόγω διάτασης της 
µήτρας και στον ερεθισµό του περιτοναίου µε 
τη διάχυση του σκιαγραφικού εντός αυτού. Η 
παρουσία της είναι παροδική και, σε αντίθετη 
περίπτωση, αντιµετωπίζεται µε ήπια ανα-
λγητικά. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η εξεταζόµενη 
είναι σε καλή κατάσταση και µπορεί να 
αποχωρήσει. Μερικές φορές αναφέρεται 
ζαλάδα ή κάποιες κράµπες για µία - δύο ηµέρες 
µετά την εξέταση, όπως και ελαφρά κολπική 
αιµορραγία.  

Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται 
αλλεργική αντίδραση στη χρήση της σκια-
γραφικής ουσίας. 

Ο ιατρός ακτινοδιαγνώστης ενηµερώνει άµεσα 
την εξεταζόµενη για τα αποτελέσµατα της 
υστεροσαλπιγγογραφίας για να προχωρήσει µε 
τον θεράποντα ιατρό της στην αντιµετώπιση και 
θεραπεία των προβληµάτων που ενδεχοµένως 
έχουν διαγνωστεί. 
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