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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υστεροσαλπιγγογραφία (ΥΣ) αποτελεί σήμε�

ρα μία ευρέως εφαρμοζόμενη απεικονιστική  εξέ�
ταση τόσο λόγο των πρόσφατων βελτιώσεων της 
μεθόδου, όσο και της εξέλιξης της ιατρικής στον 
τομέα της αναπαραγωγής.

Η �Σ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην διε��Σ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην διε�Σ διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην διε�
ρεύνηση της παθολογίας της μήτρας και των σαλ�
πίγγων. Πέρα από τον διαγνωστικό της ρόλο, ο 
οποίος είναι και ο κυριότερος, αρκετές μελέτες 
αναφέρονται και σε πιθανό θεραπευτικό όφελος 
της υστεροσαλπιγγογραφίας. Η ΥΣ αποτελεί μια 
σύντομη, συνήθως ανώδυνη διαγνωστική μέθοδο 
και σχετικά απλή στην εφαρμογή της. Μοναδικές 
αντενδείξεις της μεθόδου αποτελούν η κύηση και 
η ενεργός πυελική φλεγμονή. Οι επιπλοκές της ΥΣ 
είναι σχετικά σπάνιες και η συχνότητα τους περι�
ορίζεται ακόμη περισσότερο από την  μεγαλύτε�
ρη εξοικείωση του ακτινολόγου με την τεχνική της 
υστεροσαλπιγγογραφίας.

Το χρονικό διάστημα από 01.01.2006 έως και 
01.05.2009 υποβλήθηκαν σε ΥΣ στο εργαστήριο 
μας συνολικά 423 ασθενείς, ηλικίας από 21 έως και 
43 ετών. Σε 54 ασθενείς από αυτούς, ήτοι σε ποσο�
στό 12,7%, εντοπίστηκε παθολογικό εύρημα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Υστεροσαλπιγγογραφία, �ήτρα, Σάλπιγγες�ήτρα, Σάλπιγγεςήτρα, Σάλπιγγες 

και Υπογονιμότητα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η υστεροσαλπιγγογραφία  αποτελεί την εξέτα�

ση εκλογής για τον έλεγχο της μήτρας και των σαλ�
πίγγων κατά την διερεύνηση της υπογονιμότητας[1]. 
Ως υπογονιμότητα ορίζεται η ανεπιτυχής σύλλη�
ψη μετά από προσπάθεια τουλάχιστον ενός έτους. 
Άλλες ενδείξεις για την ΥΣ αποτελούν οι γυναίκες 
με ιστορικό αυτόματων αποβολών ή εκτρώσεων, ο 
έλεγχος της  αποτελεσματικότητας της σαλπιγγο�
δεσίας, καθώς και ο έλεγχος μετά από την κατάρ�
γηση της σαλπιγγοδεσίας.

Σήμερα, λόγω της αύξησης κατά μέσο όρο της 
ηλικίας τεκνοποίησης, αλλά και λόγω της ευρύτε�
ρης εξάπλωσης των μεθόδων της τεχνητής αναπα�
ραγωγής, διαπιστώνεται ότι πολλαπλασιάζεται η 
συχνότητα εφαρμογής της μεθόδου της ΥΣ[2].

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Συνολικά 423 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΥΣ 

από 01. 01.2006 έως και 01. 05.2009.
Η ΥΣ αποτελεί μία ανώδυνη συνήθως και σύ�

ντομη εργαστηριακή εξέταση. Διενεργείται μετα�
ξύ της 8ης και 10ης ημέρας του κύκλου (λαμβανομέ�
νου υπόψη ότι ως πρώτη ημέρα θεωρείται η έναρ�
ξη της εμμήνου ρύσεως), διότι κατά το διάστημα 
αυτό το ενδομήτριο είναι λεπτό, γεγονός που διευ�
κολύνει τη διαγνωστική προσέγγιση. Συστήνεται 
η χημειοπροφύλαξη, με χορήγηση αντιβίωσης για 
1 με 2 ημέρες πριν και μετά από την εξέταση, ιδι�
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αίτερα αν υπάρχει ιστορικό πυελικής φλεγμονώ�
δους νόσου ή κίνδυνος ενδοκαρδίτιδας (βαλβιδο�
πάθεια). Προαιρετικά και αν το ζητήσει η ασθενής, 
χορηγείται μία ώρα συνήθως πριν από την εξέτα�
ση υπόθετο�παυσίπονο ή ���� ��� μη στεροειδή αντι����� ��� μη στεροειδή αντι� ��� μη στεροειδή αντι���� μη στεροειδή αντι� μη στεροειδή αντι�
φλεγμονώδη (αποφυγή παρασυμπαθιτικοτονικού 
συνδρόμου, οφειλόμενο σε διέγερση του πνευμο�
νογαστρικού).

Η ασθενής τοποθετείται στο κρεβάτι της ακτι�
νοσκόπησης σε θέση λιθοτομής[3] και γίνεται κα�
θαρισμός του περινέου με ιωδιούχο ποβιδόνη. Στη 
συνέχεια, εισάγεται το κολποσκόπιο και αναζητεί�
ται το έξω τραχηλικό στόμιο, το οποίο και καθαρί�
ζεται με τον ίδιο τρόπο. Εισάγεται καθετήρας 5�,�,, 
ο οποίος και σταθεροποιείται στο τραχηλικό στό�
μιο με το φούσκωμα του μπαλονιού.

Κατ΄ αρχήν, λαμβάνεται μία λήψη�αναφοράς 
και έπειτα γίνεται σταδιακή έγχυση του μη ιονικού 
ιωδιούχου σκιαγραφικού, ενώ λαμβάνονται λήψεις 
σε διάφορους χρόνους με σκοπό  την αξιολόγη�
ση των ευρημάτων από τον τράχηλο, τη μήτρα, τις 
σάλπιγγες, αλλά και τον έλεγχο της διάχυσης του 
σκιαγραφικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Συνή�
θως λαμβάνονται 4 έως 6 λήψεις, ή περισσότερες 
για την διευκρίνιση κάποιου ευρήματος .

Μετά το τέλος της εξέτασης, γίνεται ενημέρω�
ση της  ασθενούς για τις τυχόν επιπλοκές και σύ�
σταση για αποχή της από κάθε σεξουαλική επαφή 
για 1�2 ημέρες.

Επιπλοκές της ΥΣ, όπως είναι η αιμορραγία, η 
ρήξη της  μήτρας ή της σάλπιγγας και η φλεγμονή, 
είναι σχετικά σπάνιες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η 
ασθενής πρέπει να είναι ενήμερη για την πιθανότη�
τα και την φύση των επιπλοκών αυτών. Ακόμη πιο 
σπάνια επιπλοκή αποτελεί η αλλεργική αντίδραση 
στο σκιαγραφικό λόγω τόσο της υφής των χρησι�
μοποιούμενων σκευασμάτων (χαμηλής οσμωτικό�
τητας, μη ιονικά), όσο και της ασήμαντης ποσότη�
τας του σκιαγραφικού, που εισέρχεται στη συστη�
ματική κυκλοφορία είτε μέσω των λεμφαγγείων εί�
τε μέσω των φλεβών.

Μοναδικές αντενδείξεις της υστεροσαλπιγγο�
γραφίας αποτελούν η κύηση και η ενεργός πυελι�
κή φλεγμονή. Η πιθανότητα της κύησης ελέγχε�
ται με τα επίπεδα β�χοριακής γοναδοτροπίνης, ενώ 
της ενεργού φλεγμονής, με την εκτίμηση της ταχύ�
τητας καθίζησης των ερυθρών (ΤΚΕ). Αν συνυ�
πάρχουν και άλλες καταστάσεις, που επηρεάζουν 
τα επίπεδα της ΤΚΕ, όπως συστηματικό ή αυτο�
άνοσο νόσημα, τότε λαμβάνονται υπόψη και άλ�
λοι παράμετροι, ενδεικτικοί της ενεργού φλεγμο�
νής, όπως είναι οι καλλιέργειες των παθογόνων 
παραγόντων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε σύνολο 423 ασθενών, ηλικίας από 21 έως 

και 43 ετών,  εντοπίστηκε παθολογικό εύρημα σε 
54 από αυτές, ήτοι σε ποσοστό 12,7%.

Εικ. 1 Λήψη σε πρώιμη φάση έγχυσης, 
όπου και εμφανίζεται έλλειμμα    πλή-
ρωσης που αντιστοιχεί σε πολύποδα. 
Επιπλέον παρατηρείται στένωση του 
τραχήλου.
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Εικ. 2 Υπογονιμότητα σε ασθενή 31 
ετών. Ιστορικό απόξεσης προ 7ετίας.
Ελλείμματα πλήρωσης στο δεξιό ημι-
μόριο της μήτρας, που αντιστοιχούν σε 
συμφύσεις. Μη σκιαγράφηση της  δεξι-
άς  σάλπιγγας.

Εικ. 3 Ιστορικό απόξεσης, συμφύσεις 
(μαύρα βέλη). Παρατηρείται παρου-
σία «εκκολπώματος», που αντιστοιχεί 
σε εστία αδενομύωσης (μεγάλο βέλος).
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Διαπιστώθηκαν 13 ασθενείς με 
απεικόνιση ελλείμματος πλήρωσης 
στη μήτρα, 3 εκ των οποίων αντιστοι�
χούσαν σε ινομυώματα, 4 σε πολύπο�
δες [εικ.1] και 6 σε συμφύσεις της εν�
δομήτριας κοιλότητας (����������),����������),), 
[εικ.2].

Εκκόλπωμα διαπιστώθηκε σε μία 
ασθενή, που έπασχε από αδενομύω�
ση [εικ.3].

Εντοπίστηκαν 8 περιπτώσεις συγ�
γενών ανωμαλιών της μήτρας, που 
αντιστοιχούν σε 5 ασθενείς με δίκε�
ρη μήτρα [εικ.4], 2 ασθενείς με δίδελ�
φη [εικ.5] και 1, με μονόκερη μήτρα 
[εικ.6].

Ανωμαλία παρυφής της μήτρας εμ�
φανίστηκε σε 2 ασθενείς, ενώ ανωμα�
λία παρυφής του τράχηλου σε 7 ασθε�
νείς [εικ.7].

Εντοπίστηκε επίσης μία ασθε�
νής με χαρακτηριστική διαμόρφωση 
της μήτρας μετά από καισαρική το�
μή, που αντιστοιχεί σε ανάπτυξη ου�
λώδους ιστού στην περιοχή της επέμ�
βασης [εικ.8].

Σε 3 ασθενείς διαπιστώθηκε έντο�
νη πρόσθια κλίση του σώματος της 
μήτρας.

Όσον αφορά τα ευρήματα από τις 
σάλπιγγες, διαπιστώθηκαν 7 ασθε�
νείς με υδροσάλπιγγα [εικ.9, εικ.10], 
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Εικ. 4 Ασθενής 26 ετών με υπογονιμότη-
τα.  Δίκερη μήτρα, με μη σκιαγράφηση 
των σαλπίγγων άμφω.
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Εικ. 5 Δίδελφος μήτρα, με φυσιολογική 
διάχυση του σκιαστικού άμφω.

Εικ. 6 Ασθενής 27 ετών με  μονόκερη 
μήτρα.
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Εικ. 7 Ανωμαλία παρυφής  τραχήλου 
και μήτρας σε ασθενή ηλικίας 33 ετών, 
με υποτροπιάζουσες φλεγμονές τρα-
χήλου.
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Εικ. 8 Χαρακτηριστική απεικόνιση 
«ουλής» από προηγηθείσα καισαρική 
επέμβαση, στον ισθμό της μήτρας (τα 
άσπρα βέλη υποδεικνύουν την ουλή).

Εικ. 9 Υδροσάλπιγγα δεξιά.
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Εικ. 10 Υδροσάλπιγγα δεξιά.
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μια ασθενής με περισαλπιγγικές συμφύσεις [εικ.11], 
καθώς και δέκα περιπτώσεις μη σκιαγράφησης�δι�
άχυσης [εικ.12],  είτε ετερόπλευρα (4 περιστατικά 
δεξιά και 4 περιστατικά αριστερά), είτε αμφοτερό�
πλευρα (2 περιστατικά).

Ένα περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως οζώδης 
ισθμική σαλπιγγίτιδα [εικ.13].

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα πρόβλημα, που 

εμφανίζεται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότη�
τα, κυρίως λόγω της αύξησης κατά μέσο όρο της 
ηλικίας τεκνοποίησης. Στο σημείο αυτό σημειώνε�
ται πως η καλύτερη ηλικία τεκνοποίησης για μια 

γυναίκα είναι μεταξύ 21 και 24 ετών.
Πρόβλημα υπογονιμότητας υπολογίζεται πως 

αντιμετωπίζει το 10 με 15% των ζευγαριών.
Στη διαγνωστική προσέγγιση των αιτίων της 

υπογονιμότητας λαμβάνεται υπόψη το ιατρικό ιστο�
ρικό και η φυσική κατάσταση των συντρόφων. Με 
τον τρόπο αυτό έχουν κατηγοριοποιηθεί έξι παρά�
γοντες, που επηρεάζουν τη γονιμότητα σε ένα ζευ�
γάρι. Αυτοί είναι: ο ανδρικός, ο τραχηλικός, ο μη�
τριαίος, ο σαλπιγγικός, ο περιτοναϊκός και ο ωο�
θηκικός παράγοντας. Όπως γίνεται εύκολα αντι�
ληπτό, η υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί ένα ση�
μαντικό όπλο στη διερεύνηση των περισσοτέρων 
από τους προαναφερόμενους παράγοντες και κυ�
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Εικ. 11 Περισαλπιγγικές συμφύσεις. Μη διάχυση του σκια-
στικού προς την περιτοναϊκή κοιλότητα, λόγω ανάπτυξης 
ινώδους ιστού πέριξ των σαλπίγγων. Τα βέλη υποδεικνύουν 
την κατακράτηση του σκιαστικού στις συμφύσεις.

Εικ. 12 Μη σκιαγράφηση της αριστερής σάλπιγγας.

Εικ. 13  Οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα:
Α) αχνή, κομβολογοειδής απεικόνιση αριστερής σάλπιγγας, 
στον ισθμό (λευκά βέλη)
Β) πιο εντοπισμένη λήψη.
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ρίως του μητριαίου, του σαλπιγγικού και του περι�
τοναϊκού παράγοντα.

Όσον αφορά τον μητριαίο και τον τραχηλικό 
παράγοντα, η ΥΣ παρέχει αρκετές πληροφορίες.

Η μήτρα έχει σχήμα αχλαδιού αποπλατυσμένου 
και διακρίνουμε 3 μέρη από πάνω προς τα κάτω: 
τον πυθμένα, το σώμα και τον τράχηλο. Όριο με�
ταξύ του σώματος και του τραχήλου συνιστά μια 
στενή μοίρα μήκους 1 ��, ο ισθμός. Ο τράχηλος��, ο ισθμός. Ο τράχηλος, ο ισθμός. Ο τράχηλος 
της μήτρας εμφανίζει υπερκολεϊκή μοίρα κα ενδο�
κολεϊκή μοίρα. Το τοίχωμα της μήτρας αποτελεί�
ται από τρεις χιτώνες: το ενδομήτριο (2�8 ��), το��), το), το 
μυομήτριο ( περίπου 2 �� ) και το περιμήτριο, που�� ) και το περιμήτριο, που ) και το περιμήτριο, που 
είναι το περιτόναιο το οποίο περιβάλλει τη μήτρα, 
προσφύεται στο μυομήτριο και σχηματίζει εκατέ�
ρωθεν της μήτρας τους πλατείς συνδέσμους της 
μήτρας.

Στην ΥΣ η φυσιολογική μήτρα απεικονίζεται ως 
σχήματος ανάστροφου τριγώνου, με ομαλή παρυ�
φή και χωρίς ελλείμματα πλήρωσης [εικ. 14].

Την έκτη εβδομάδα αρχίζει να σχηματίζεται τό�
σο στα άρρενα, όσο και στα θήλεα έμβρυα, ένα 
νέο ζεύγος πόρων, οι παραμεσονεφρικοί σε αμέ�
σως εξωτερική θέση σε σχέση με τους μεσονεφρι�
κούς πόρους. Στο θήλυ έμβρυο οι μεσονεφρικοί πό�
ροι του ����� ατροφούν, ενώ οι παραμεσονεφρι������ ατροφούν, ενώ οι παραμεσονεφρι� ατροφούν, ενώ οι παραμεσονεφρι�
κοί πόροι του ������� διατηρούνται.������� διατηρούνται. διατηρούνται.

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας οφείλο�
νται σε διαταραχές της σύγκλισης των πόρων του 
������� (6������ (6����� (6  (6η�12η εβδ. της ανάπτυξης)[5]. Από αυτές 
τις εμβρυολογικές καταβολές σχηματοποιούνται η 
μήτρα, ο τράχηλος και τα ανώτερα 2/3 του κόλ�
που. �ν οι δύο πόροι του ������� δεν συγκλίνουν�ν οι δύο πόροι του ������� δεν συγκλίνουνν οι δύο πόροι του ������� δεν συγκλίνουν������� δεν συγκλίνουν δεν συγκλίνουν 
πλήρως , τότε προκύπτει η δίκερος μήτρα. Το πο�
σοστό σύγκλισης των πόρων του ������� ποικίλ�������� ποικίλ� ποικίλ�
λει και κυμαίνεται από ελάχιστη ως σχεδόν πλή�
ρης. Όταν υπάρχει σύγκλιση, αλλά όχι απορρόφη�
ση του διαφράγματος που σχηματίζεται, τότε προ�
κύπτει η ανωμαλία του διαφραγματίου της μήτρας. 
Η απορρόφηση του διαφράγματος ποικίλει και αυ�
τή, με αποτέλεσμα το μέγεθος του διαφράγματος 
να μην είναι το ίδιο σε όλες τις μορφές της ανωμα�
λίας αυτής. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η τοξω�
τή μήτρα, που αντιστοιχεί σε ήπια μορφή διαφραγ�
ματικής μήτρας, με χαρακτηριστική κοίλανση στο 
θόλο της μήτρας.

Αν ο ένας από τους πόρους δεν σχηματοποιεί�
ται (υποπλασία ή απλασία), τότε προκύπτει μονό�
κερος μήτρα[6]. Η ανωμαλία αυτή αποτελεί το 15% 
περίπου των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας και 
εμφανίζεται με 4 υποτύπους (με φυσιολογική συ�
νήθως ανάπτυξη των ωοθηκών):

 Απλή μονόκερος μήτρα.
 Μονόκερος μήτρα με παρουσία υποπλαστι�

κού κέρατος.
 Μονόκερος μήτρα με υποπλαστικό κέρας, 

που φέρει μη επικοινωνούσα ενδομήτρια 
κοιλότητα.

 Μονόκερος μήτρα με υποπλαστικό κέρας, 
που φέρει επικοινωνούσα ενδομήτρια κοι�
λότητα.

Δίδελφος μήτρα προκύπτει, όταν κάθε κέρας 
αντιστοιχεί σε ξεχωριστό κόλπο.

 Όλες οι παραπάνω ανωμαλίες συνδέονται με 
αυτόματες αποβολές και έκτοπη κύηση. Έχει υπο�
λογιστεί ότι περίπου το 20% των αποβολών σχε�
τίζονται με τις προαναφερόμενες ανωμαλίες. Βέ�
βαια, ενοχοποιούνται κυρίως η μονόκερος μήτρα, 
η δίκερη μήτρα και η ύπαρξη του διαφραγματίου, 
και σαφώς λιγότερο καταστάσεις, όπως είναι η δί�
δελφος και η τοξωτή μήτρα. Μεγαλύτερη επίπτω�
ση στη γονιμότητα έχει η παρουσία του διαφραγ�
ματίου της μήτρας, καθώς οι συνυπάρχουσες αγ�
γειακές διαταραχές οδηγούν σε θάνατο του εμβρύ�
ου σε πολύ πρώϊμη φάση.

•
•

•

•

      
 
 
Εικ 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 14 Φυσιολογική απεικόνιση μήτρας και σαλπίγγων, με 
ευχερή διάχυση του σκιαστικού στην περιτοναϊκή κοιλό-
τητα.
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Η ΥΣ δεν δίνει πληροφορίες για την εξωτερι�
κή μορφολογία της μήτρας, με αποτέλεσμα να πα�
ρουσιάζεται δυσχέρεια στην διαφοροδιάγνωση 
των συγγενών ανωμαλιών με παρόμοια απεικόνι�
ση στην ΥΣ, αλλά διαφορετική επίπτωση στη γονι�
μότητα, όπως συμβαίνει μεταξύ της δίκερου μήτρας 
και του διαφραγματίου. Βέβαια, η γωνία που σχη�
ματίζεται μεταξύ των κεράτων της δικέρου μήτρας 
είναι σαφώς πιο αμβλεία από ό,τι στην διαφραγμα�
τική μήτρα, γεγονός που διευκολύνει την διαγνω�
στική προσέγγιση μέσω της ΥΣ. Εντούτοις, η πα�
ρουσία λειομυώματος ή αδενομύωσης μέσα στο δι�
αφραγμάτιο της μήτρας προκαλεί στρέβλωση και 
αυξάνει αυτή την γωνία, δυσχεραίνοντας την δια�
φορική διάγνωση μεταξύ των δύο ανωμαλιών.

Να σημειωθεί ότι λόγω της κοινής εμβρυολογι�
κής προέλευσης του ουροποιογεννητικού συστήμα�
τος από το μεσόδερμα, οι ασθενείς αυτοί πρέπει να 
ελέγχονται και για τυχόν συνυπάρχουσες νεφρικές 
ανωμαλίες (αγενεσία νεφρού, έκτοπος νεφρός, πε�
ταλοειδής νεφρός, κυστική νεφρική δυσπλασία, δι�
πλό πυελοκαλυκικό σύστημα). Ιδιαίτερα στην πε�
ρίπτωση της μονόκερης μήτρας, οι νεφρικές ανω�
μαλίες εντοπίζονται σύστοιχα με το υποπλαστικό 
κέρας αυτής.

Eιδική υποενότητα στις συγγενείς ανωμαλίεςιδική υποενότητα στις συγγενείς ανωμαλίες 
του γεννητικού συστήματος, που μπορούν να αξι�
ολογηθούν με ΥΣ, συνιστούν αυτές που προκύ�
πτουν μετά από έκθεση στο �E�� (συνθετικό οι��E�� (συνθετικό οι� (συνθετικό οι�
στρογόνο) κατά την διάρκεια της κύησης. Οι πιο 
συνηθισμένες ανωμαλίες είναι: η ενδομήτρια κοιλό�
τητα σε σχήμα Τ, η υποπλαστική μήτρα, οι συμφυ�
τικές ινώδεις ταινίες και τέλος, οι ανωμαλίες στις 
σάλπιγγες και τον τράχηλο. Η υποπλασία ή η στέ�
νωση του τραχήλου ενδέχεται να δυσκολέψουν την 
πραγματοποίηση της ΥΣ.

Οι ενδομητριαίες συμφύσεις έχουν συνήθως 
μορφή ταινίας και ξεκινούν από το τοίχωμα της 
μήτρας. Δημιουργούνται κυρίως λόγω τραύματος, 
λοίμωξης, απόξεσης ή ινομυωματεκτομής. Αναδει�
κνύονται στην ΥΣ ως ανώμαλο ή οφιοειδές ή τρι�
γωνικό έλλειμμα πλήρωσης της ενδομήτριας κοιλό�
τητας. Οι συμφύσεις αυτές αποφράσσουν μερικώς 
ή πλήρως τη μητριαία κοιλότητα ή ακόμα και το 
τραχηλικό κανάλι, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνε�
ται η μετακίνηση του σπέρματος και να δημιουργεί�
ται αφιλόξενο περιβάλλον για την εμφύτευση και 
επιβίωση του ζυγωτού. Οι πολλαπλές συμφύσεις 

σχετίζονται με υπογονιμότητα (σύνδρομο ����������������
���), ιστορικό αυτόματων αποβολών και αμηνόρ�), ιστορικό αυτόματων αποβολών και αμηνόρ�
ροια. Οι συμφύσεις μπορεί να προέρχονται από το 
ενδομήτριο, το μυομήτριο ή από τον ινώδη συνδε�
τικό ιστό. Πιο συχνές είναι οι συμφύσεις του μυο�
μητρίου, που εμφανίζονται ως ταινίες μεσαίου πά�
χους και καλύπτονται από μια λεπτή στιβάδα ενδο�
μητρίου. Την χειρότερη πρόγνωση έχουν οι συμφύ�
σεις από ινώδη συνδετικό ιστό, διότι σ’ αυτήν την 
περίπτωση το φυσιολογικό ενδομήτριο απουσιάζει. 
Η ΥΣ είναι η εξέταση εκλογής για την απεικόνιση 
των συμφύσεων. Η υπερηχογραφία βοηθάει κυρί�
ως στην αξιολόγηση της στιβάδας του ενδομητρίου 
και κατά συνέπεια στην πρόγνωση της νόσου μετά 
από χειρουργική διατομή των συμφύσεων.

Ως έλλειμμα πλήρωσης αναδεικνύονται και οι 
ενδομήτριοι πολύποδες, που αντιστοιχούν σε το�
πική υπερπλασία του ενδομητρίου, και αναδεικνύ�
ονται καλύτερα στην αρχική φάση της πλήρωσης 
της μήτρας.

Τα λειομυώματα αναδεικνύονται ως έλλειμμα 
πλήρωσης ή/και ως ανωμαλία παρυφής ανάλογα 
με το μέγεθος και την εντόπιση στην κοιλότητα της 
μήτρας. Δεν είναι ξεκάθαρο, πώς τα ινομυώματα 
επηρεάζουν τη γονιμότητα. Ανάλογα με την εντό�
πιση και το μέγεθος είναι δυνατόν να αποφράσ�
σουν το τραχηλικό κανάλι ή το στόμιο των σαλ�
πίγγων. Σημειώνεται πως μόνο τα υποβλεννογό�
νια λειομυώματα αναδεικνύονται στην ΥΣ, ιδίως 
στις αρχικές φάσεις έγχυσης του σκιαγραφικού 
μέσου. Τα υποορογόνια ινομυώματα είναι συνή�
θως μη ορατά, εκτός και αν είναι μεγάλα και προ�
καλούν παραμόρφωση της μήτρας και της σχέσης 
της με γειτονικές δομές. Πέρα από την ΥΣ, ο υπε�
ρηχοτομογραφικός έλεγχος και ιδίως, ο διακολ�
πικός, συμβάλει στη διάγνωση των ινομυωμάτων 
αναδεικνύοντας περιοχές με διαφορετική ηχογέ�
νεια από το υπόλοιπο μυομήτριο. Τέλος, και οι τε�
χνικές με την μαγνητική τομογραφία χρησιμοποι�
ούνται για τον χαρακτηρισμό των ευρημάτων και 
μάλιστα παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερη ευαι�
σθησία από την ΥΣ. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι Τ2 
ακολουθίες, που εμφανίζουν τα ινομυώματα με χα�
μηλό σήμα συγκριτικά με το μυομήτριο. Είναι απα�
ραίτητο να σημειωθεί πως τα ινομυώματα σπάνια 
αποτελούν το κύριο και μοναδικό αίτιο υπογονι�
μότητας και για τον λόγο αυτό, προτού αποφασι�
στεί η ινομυωματεκτομή, με όλες τις πιθανές επι�
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πλοκές που ενδέχεται να παρουσιαστούν, θα πρέ�
πει να διερευνάται πλήρως το ζευγάρι και για τυ�
χόν άλλα αίτια υπογονιμότητας.

Η απεικόνιση ενός ελλείμματος πλήρωσης εντός 
της μητριαίας κοιλότητας σε μια υστεροσαλπιγγο�
γραφία πρέπει να αξιολογείται λαμβάνοντας υπό�
ψη καταστάσεις, όπως είναι η παρουσία φυσαλί�
δων αέρα, που προωθούνται κατά την έγχυση του 
σκιαγραφικού. Η μετακίνηση του ελλείμματος σε 
διαφορετικές θέσεις είναι ενδεικτική πως το εύρη�
μα αντιστοιχεί σε φυσαλλίδα αέρα.

Η αδενομύωση χαρακτηρίζεται από επέκταση 
έκτοπου ενδομητρίου προς το μυομήτριο και μπο�
ρεί να είναι εντοπισμένη ή διάχυτη. Αν το έκτοπο 
ενδομήτριο επικοινωνεί με την μητριαία κοιλότητα, 
τότε πληρούται με το σκιαγραφικό μέσο και ανα�
δεικνύεται ως ‘’εκκόλπωμα’’ στο μυομήτριο. Χαρα�
κτηριστικό της αδενομύωσης αποτελούν τα συχνά 
επεισόδια πυελικού πόνου ή μητρορραγίας. Στην 
αδενομύωση παρατηρείται διαταραχή της ζώνης 
συμβολής (ανατομικά πρόκειται για το όριο μετα�
ξύ του ενδομητρίου και του μυομητρίου), η οποία 
και αναδεικνύεται πιο ικανοποιητικά με τον υπε�
ρηχογραφικό έλεγχο και κυρίως, με την μαγνητι�
κή τομογραφία (πάχυνση της μεταβατικής ζώνης 
πάνω από 1 ��).��).).

Παλαιά καισαρική τομή αναδεικνύεται ως το�
πική προσεκβολή (εκκόλπωμα) στην περιοχή του 
ισθμού της μήτρας ή και πιο χαμηλά προς τον τρά�
χηλο[9]. Αντιστοιχεί στο σημείο της εγκάρσιας το�
μής, που γίνεται κατά τις επεμβάσεις αυτές, και δι�
αχωρίζεται σε μικρό (κάτω από 5 ��), μεσαίο (5���), μεσαίο (5�), μεσαίο (5�
9 ��) και μεγάλο ( πάνω από 9��). �� εύρημα��) και μεγάλο ( πάνω από 9��). �� εύρημα) και μεγάλο ( πάνω από 9��). �� εύρημα��). �� εύρημα). �� εύρημα�� εύρημα εύρημα 
αυτό πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τις ουλές 
(που αντιστοιχούν σε εκτομές ή σε άλλου είδους 
παρεμβάσεις στη μήτρα ), από τις κύστεις του ������������
����, που αποτελούν τα υπολείμματα του πόρου του, που αποτελούν τα υπολείμματα του πόρου του 
����� και φέρονται παράλληλα προς την μητρι� και φέρονται παράλληλα προς την μητρι�
αία κοιλότητα και τέλος, από την ενδομητρίωση. 
Η επίπτωση της ύπαρξης αυτού του εκκολπώμα�
τος συνήθως είναι μηδενική. Συσχετίζεται όμως με 
την έκτοπη εμφύτευση σε μεταγενέστερη κύηση, 
καθώς και με τις μη φυσιολογικές αιμορραγίες σε 
γυναίκες προεμμηνοπαυσιακής ηλικίας.

Ανωμαλίες στην παρυφή του τραχήλου ή ακόμα 
και στένωση του τραχηλικού καναλιού ενδέχεται 
να συνδέονται με ιστορικό φλεγμονής, χειρουργι�
κής επέμβασης, ή έκθεσης στο �E��.�E��..

�� 25 με 40% των αιτίων της υπογονιμότητας 25 με 40% των αιτίων της υπογονιμότητας 
αποδίδεται στον σαλπιγγικό παράγοντα.

Οι σάλπιγγες αποτελούν την οδό διόδου του 
ωαρίου από τις ωοθήκες προς τη μήτρα, με μήκος 
περίπου 10�12 �� και χωρίζονται σε 3 τμήματα: το�� και χωρίζονται σε 3 τμήματα: το και χωρίζονται σε 3 τμήματα: το 
στόμιο, που αποτελεί το πρώτο τμήμα των σαλπίγ�
γων το οποίο επικοινωνεί με τη μήτρα, τον ισθμό 
που συνιστά το μεγαλύτερο μέρος τμήμα των σαλ�
πίγγων και τον κώδωνα, ήτοι το πιο διευρυμένο 
τμήμα των σαλπίγγων και ανοιχτό προς το περι�
τόναιο.

Στην ΥΣ οι φυσιολογικές σάλπιγγες απεικονί�
ζονται ως λεπτοί και με έντονη ελίκωση αγωγοί, 
με διευρυμένο τελικό άκρο. Η θέση τους στην πύ�
ελο ποικίλει. Στο κωδωνικό άκρο, σε φυσιολογι�
κές συνθήκες γίνεται ελεύθερη διάχυση του σκια�
στικού προς το περιτόναιο [εικ. 14].

Εικόνα απόφραξης των σαλπίγγων αντιστοιχεί 
σε απότομη διακοπή της σκιαγράφησης και μη διά�
χυση του σκιαγραφικού προς το περιτόναιο. Μπο�
ρεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.

Η απόφραξη των σαλπίγγων πιθανόν να οφεί�
λεται σε προηγηθείσα πυελική φλεγμονή[10]. Άλλα 
αίτια απόφραξης των σαλπίγγων, πλην πιο σπά�
νια, είναι η ενδομητρίωση, ιστορικό επεμβάσεων ή 
και η παρουσία ινομυωμάτων κοντά στο σαλπιγ�
γικό στόμιο. Αν η απόφραξη γίνει στο κωδωνικό 
άκρο, προκύπτει διάταση της σάλπιγγας, μία κα�
τάσταση που ονομάζεται υδροσάλπιγγα. Πιθανή 
επιπλοκή αποτελεί η επιμόλυνση της και η μετα�
τροπή της  πυοσάλπιγγα.

Άλλη μια επιπλοκή της πυελικής φλεγμονής 
αποτελεί και η ανάπτυξη ουλώδους ιστού (συμφύ�
σεων)[11], στο περιτόναιο πέριξ των σαλπίγγων, με 
αποτέλεσμα να μη διαχέεται ελευθέρα το σκιαγρα�
φικό, αλλά να παρατηρείται εντοπισμένη συλλογή 
του ανάμεσα στα πέταλα του αντιδραστικού ινώ�
δους ιστού. Η ανάπτυξη περισαλπιγγικών συμφύ�
σεων οφείλεται κυρίως σε χρόνιες φλεγμονές. Οι 
φλεγμονώδεις αλλαγές επηρεάζουν όλα τα στρώ�
ματα των σαλπίγγων, με αποτέλεσμα την ανάπτυ�
ξη περισαλπιγγίτιδος και καταστροφής της λεπτής 
ανατομικής σχέσης μεταξύ των ωαγωγών και των 
ωοθηκών, που οδηγούν με τη σειρά τους σε δια�
ταραχές της σύλληψης ή της εμφύτευσης του ζυ�
γωτού.

Ο σπασμός των σαλπίγγων δίνει ψευδή εικόνα 
απόφραξης και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί 
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από την αληθινή ύπαρξη απόφραξης. Η μέθοδος 
με την οποία διερευνάται η πιθανότητα σπασμού 
των σαλπίγγων είναι η χορήγηση γλουκαγόνου[12]. 
Οι σάλπιγγες έχουν δύο στρώματα λείων μυϊκών 
ινών: το έξω στρώμα, που αποτελείται από επιμή�
κεις ίνες και το έσω στρώμα, με κυκλοτερείς ίνες, 
οι όποιες σχετίζονται με το μυομήτριο. Στην στοι�
βάδα των κυκλοτερών ινών εντοπίζονται σε μεγάλη 
συχνότητα αδρενεργικοί υποδοχείς, ιδίως στο ση�
μείο της σύνδεσης μήτρας�σαλπίγγων. Το γλουκα�
γόνο δρα στους αδρενεργικούς υποδοχείς και προ�
καλεί λύση του σπασμού των σαλπίγγων. Εκτός 
από το γλουκαγόνο, παρόμοιες δράσεις έχουν και 
ουσίες, όπως είναι η ατροπίνη, η διαζεπάμη και η 
νιτρογλυκερίνη.

Η οζώδης ισθμική σαλπιγγίτιδα σχετίζεται με 
την πυελική φλεγμονή και με την σαλπιγγική ενδο�
μητρίωση. Απεικονιστικά χαρακτηρίζεται από μι�
κρές προσεκβολές ή μικρά εκκολπώματα του σκι�
αγραφικού στον ισθμό των σαλπίγγων, με ετερό�
πλευρη ή αμφοτερόπλευρη εντόπιση. Προκαλεί 
υπογονιμότητα και αυξάνει τον κίνδυνο έκτοπης 
κύησης.

Η σαλπιγγοδεσία και η αναστροφή της σαλ�
πιγγοδεσίας, οι σαλπιγγικοί πολύποδες, που απο�
τελούν έκτοπο ενδομήτριο χωρίς να επηρεάζουν 
την γονιμότητα, και η έκτοπη κύηση είναι  κατα�
στάσεις, που ελέγχονται και αυτές με την υστε�
ροσαλπιγγογραφία[13]. Η ΥΣ αποτελεί την μέθοδο 
εκλογής για την μελέτη του ωαγωγού πριν από την 
αναστροφή της σαλπιγγοδεσίας, γιατί αφ’ ενός επι�
τρέπει την μελέτη της μητριαίας μοίρας αυτού και 
αφ’ ετέρου καταδεικνύει το συνολικό μήκος του. Οι 
πιθανότητες μελλοντικής κύησης αυξάνουν, αν το 
συνολικό μήκος του ωαγωγού μετά από σαλπιγγο�
δεσία είναι 3�4 �� (με την προ�πόθεση να υπάρχει�� (με την προ�πόθεση να υπάρχει (με την προ�πόθεση να υπάρχει 
τουλάχιστον 1 �� φυσιολογικής ληκύθου και κώ��� φυσιολογικής ληκύθου και κώ� φυσιολογικής ληκύθου και κώ�
δωνα, που αποτελεί το κοιλιακό άκρο της σάλπιγ�
γας). Στην αντίθετη περίπτωση, η αναστροφή της 
σαλπιγγοδεσίας απαιτεί πιο πολύπλοκες χειρουρ�
γικές τεχνικές και συνοδεύεται από χαμηλές πιθα�
νότητες μελλοντικής κυήσεως.

Εκτός από το διαγνωστικό ρόλο της ΥΣ, που εί�
ναι σαφώς ο κυριότερος, υπάρχουν μελέτες και δη�
μοσιεύσεις που αναφέρονται και στο «θεραπευτι�
κό» ρόλο της μεθόδου, με κυριότερη τη μελέτη ����������
�������� και συνεργατών, όπου και κυρίως αναφέ� και συνεργατών, όπου και κυρίως αναφέ�
ρεται πως παρατηρείται «θεραπευτική διάνοιξη» 

και δράση της μεθόδου, όταν αυτή γίνεται με λι�
ποδιαλυτά σκιαγραφικά[14]. Πρέπει να σημειωθεί 
πως κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί, καθώς αντί�
στοιχες μελέτες  καταλήγουν σε διαφορετικά απο�
τελέσματα[15].

Συμπεραίνεται εύκολα ότι παρά την συνεχόμε�
νη εξέλιξη και βελτίωση των απεικονιστικών με�
θόδων, όπως είναι η υπερηχοτομογραφία και η 
μαγνητική τομογραφία, και παρά την προσθήκη 
νέων τεχνικών, όπως είναι η διατραχηλική έγχυ�
ση ηχοανακλαστικών σκιαστικών και η ανίχνευ�
ση τους με υπερηχογραφικό έλεγχο, η ΥΣ παρα�
μένει στην πρώτη γραμμή των επιλογών για την δι�
ερεύνηση των αιτίων της υπογονιμότητας και της 
παθολογίας εν γένει των έσω γεννητικών οργά�
νων του θήλεος.

Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι πολύτιμο εργα�
λείο στην εκτίμηση της μήτρας και των σαλπίγγων, 
ιδίως στη διερεύνηση της υπογονιμότητας. Παθο�
λογικές καταστάσεις, όπως είναι οι συγγενείς ανω�
μαλίες της μήτρας, οι πολύποδες, η αδενομύωση, 
οι συμφύσεις της ενδομήτριας κοιλότητας, οι πε�
ρισαλπιγγικές συμφύσεις, η υδροσάλπιγγα καθώς 
και η απόφραξη των σαλπίγγων είναι εύκολο να δι�
αγνωστούν με τη μέθοδο της ΥΣ. Οι ακτινολόγοι 
πρέπει να εξοικειωθούν με την τεχνική της ΥΣ, την 
διαγνωστική προσέγγιση και την αποφυγή ψευδώς 
θετικών σημείων, όπως είναι η παρουσία φυσαλί�
δων αέρα και ο σπασμός των σαλπίγγων.

SUMMARY
H��������������g�g������ (H���) ���� b����� 

� �������� ����������d ��d v���� �������� 
�x��������� d�� �� ������� �dv������ ��d 
������v������� �� �������d����v� ��d�����. H��� 
������ �� ���������� ����� �� ��� �v�������� �� �������� 
�b������������� ����� ��� ���g������ �b�������������, 
���������� , �d����������� ��d �����������. ��b�� 
�b������������� ����� ��� ��b�� ����������, �������g����� 
��������� ��d����� (��IN) ��d ��d����������x, ��� 
����� b� d������d w��� H���. ��d����g������ ������d 
b����� ��������� w��� ��� H��� ������q��, ��� 
���������������� �� H��� ���g��� ��d ��� �������b�� 
�������������� �� ����� ������d����.

��d��, ��w d��g������� ������d������ ����� ��� 
�����������g������, �� ��d ��������������g������ 
���� �� ���������� �����, �v�� ��� ���� ���, �� 
��� �v�������� �� ��� �b������������� �� ��� ������ 



Μασμανίδης Π. - Η σημερινή θέση της υστεροσαλπιγγογραφίας �

�������d����v� ��������. N������� �� ������ �����d�� 
���d����� ��� ����������� ��d ��� ���������� �� 
���������������g�g������.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ��I�P��ON �L, BEI�I� L. 

H���������������g�g������: � ���������g ����d� . 
��d������������ 2006;26:419�431.

2. �E�EN ���O�E�� H. Ov������ �g��g ��d�E�EN ���O�E�� H. Ov������ �g��g ��d 
������������

 ����� Ex� Ob����� ������� 2004;31(1):5�8.����� Ex� Ob����� ������� 2004;31(1):5�8.
3. LIN�HEI� ���, ��P���UE ��. H�������������

���g�g������ ��d
 ��������������g������: L��������� �� ������q�� .  

�J�  2006; 186:24�29..
4. ΑΓΙΟΣ Α. Περιγραφική και Εφαρμοσμένη 

Ανατομική.
Τόμος Β , U��v�������� ����d�� P�������, 2004. Β , U��v�������� ����d�� P�������, 2004.Β , U��v�������� ����d�� P�������, 2004. , U��v�������� ����d�� P�������, 2004., U��v�������� ����d�� P�������, 2004.
5. ��OI�NO �N, �������H� ���. ���������

�� d��� ���������� :���g��g ��d �������� �������. 
��d����g� 2004;233(1):19�34.

6. B�O�� J�. U����������� �������� : I��g��g 
�����������, �����������d ���������� ��d �����
���� �������������. �J� 1998;171:1341�1347.

7. K����IE�I��Z ��. I����������� �� w����: ��� I����������� �� w����: ���I����������� �� w����: ���
�g������� Ev�������� w��� H��� ��d ������ ���
�g��g ������q����.�J� 1992;159:253�261.

8. ���HE���N J�. ���������� �������������
��� �d���������.. J  Ob����� �������� B�� E�� 
1950;57:892�896. 

9. ��U��P�NE�I K, ��ILBE����EI� JE. ����
�������� �������� ������ ��v����������: ��������
���� �� H���. �J� 2008;190:870�874.

10.  ���EE� �L. P��v�� ����������� �� ������������. 
I�: BEH���N ��J, KI���NE� ��, P���
�ON ��, �d��. P���g������� �� ������������. 3��d �d 
B������, ������:L�����,B���w�,1988; 25�46.

11.  ��LEN�INI �L, �UZIL L. I�����v����� 
�� H��� ��������� �� ��� ���g������� �� P������� ���g������� �� P����
���b�� �d���������. �J�:2008;175:1173�1176.

12.  �IN�IEL� ���, PI������ �, ��X�
��ON �. ��������� �������� ������
����� �� H���: ���v������� b� g����g��. �J� 
1982;139:525�527

13.  K�����I��K ��, EH�LI��H ��. ��� ����� �� 
H��� b������ ���v������� �� ���������z�����. �J� 
1989;153:1247�1250.�1250.1250.

14.  �����U����EN �, LIN�EQUI��� ��, 
L����EN ��, JU���E��EN P. ������������ ���
������ �� ����������������g�g������: ��� v�������� w��
����������b�� ���������� ��d���� ����d���z�d�����
�������v� ����d�. ��d����g� 1991;179:75�78.

15.  ��P�IN� �B, B��KEN HE. E������d 
���������� ������ d��g������� H��� ��� b� � 
����.�J� 2004;183:1728.


