
ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η Υστεροσαλπιγγογραφία είναι μία διαγνωστική μέθοδος κατά την οποία μετά την 
έγχυση σκιαγραφικού υλικού απεικονίζονται η μήτρα και οι σάλπιγγες. Έτσι δίνεται η 
δυνατότητα διάγνωσης διαφόρων ανωμαλιών των οργάνων αυτών, όπως πχ η 
διαβατότητα των σαλπίγγων. 
 
Καλό είναι η εξέταση να γίνει από την 7η έως την 10η ημέρα του κύκλου. 
 
Αντενδείκνυται να γίνει σε περίοδο εμμηνορρυσίας και πρέπει να έχει αποκλεισθεί η 
περίπτωση εγκυμοσύνης. 

 

 

Πως γίνεται η εξέταση; 

Ο ιατρός που εκτελεί την εξέταση τοποθετεί στην είσοδο του τραχήλου της μήτρας 
ένα πολύ λεπτό σωλήνα από όπου εγχέεται μέσα στη μήτρα ένα ειδικό υγρό 
(σκιαγραφική ουσία). Η σκιαγραφική ουσία προχωρά από τη μήτρα προς τις 
σάλπιγγες και όλη η πορεία του υγρού παρατηρείται μέσω μιας οθόνης 
ακτινοσκοπήσεων.  Συνήθως καθώς προχωρά το υγρό από τη μήτρα προς τις 
σάλπιγγες, λαμβάνονται 2-4 ακτινογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φανεί με 
μία σχετική αξιοπιστία, κατά πόσο οι σάλπιγγες είναι διαβατές ή αν έχουν κάποια 
σοβαρή ανωμαλία. Επίσης, φαίνεται το σχήμα της κοιλότητας της μήτρας  και η 
ύπαρξη τυχόν ανωμαλιών στο εσωτερικό της μήτρας όπως διάφραγμα, πολύποδες, 
ινομυώματα συμφύσεις.  Η υστεροσαλπιγγογραφία δεν είναι κατάλληλη εξέταση για 
την κατάσταση των ωοθηκών ή για τη διάγνωση της ενδομητρίωσης. 
 
Εσείς θα πρέπει να είστε χαλαρή και το μόνο που θα αισθανθείτε θα είναι μικρά 
πονάκια σαν αυτά της περιόδου κατά τη διάρκεια της εξέτασης και πιθανόν για μικρό 
χρονικό διάστημα μετά από αυτήν. 
Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 10-15 λεπτά. 
 
Μετά την εξέταση μπορεί να δείτε λίγο αίμα. Εάν δείτε πολύ ή εάν έχετε πόνους που 
αυξάνουν σε ένταση ή πυρετό θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ιατρό σας. 
 
 
 
Προετοιμασία: 
Κρίνεται απαραίτητο να πάρετε προληπτικά αντιβίωση (tab. Vibramycin 100mg). Θα 
πάρετε ένα χάπι το πρωί λίγες ώρες πριν πάτε για την εξέταση και θα συνεχίσετε 
παίρνοντας ένα κάθε 12 ώρες έως ότου τελειώσετε όλο το κουτί. 
Επίσης, 30λεπτά πριν την εξέταση, θα πάρετε tab Buscopan plus 1-2 χάπια ανάλογα 
με τις οδηγίες του ιατρού, τα οποία είναι σπασμολυτικά και έχουν στόχο την αποφυγή 
των μικροενοχλήσεων που παρουσιάζονται κατά την εξέταση. 


