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Badanie drożności jajowodów
metodą histerosalpingografii
w diagnostyce niepłodności
Doświadczenia własne oraz stan obecnej wiedzy

Niepłodność dotyczy ok. 15–20% wszystkich par. Definiuje się ją jako
niezdolność do poczęcia dziecka w okresie 12 miesięcy regularnych
stosunków seksualnych bez zastosowania środków antykoncepcyjnych [1].
Najczęstsze przyczyny niepłodności to: czynnik męski (45%),
zaburzenia owulacji (37%) oraz zaburzenia funkcji jajowodu (18%) [2, 3].
Badania obrazowe
w diagnostyce kobiecej niepłodności
Obrazowanie odgrywa kluczową rolę w diagnostyce
kobiecej niepłodności [4–6]. Ultrasonografia przezpochwowa (USG-T V) jest w tym przypadku standardową procedurą pierwszego wyboru. Stwierdzone
nieprawidłowości można dalej oceniać za pomocą
histerosalpingosonografii z kontrastem (ang. hysterosalpingo-contrast sonography – HyCoSy). Stwierdzono, że jest ona wysoce czuła, swoista i dokładna
w identyfikacji nieprawidłowości macicznych, np. polipów. Jednak ma ograniczoną wartość w ocenie nieprawidłowości jajowodów. Magnetyczny rezonans
jądrowy (ang. magnetic resonance imaging – MRI)
można stosować do oceny wrodzonych nieprawidłowości przewodu Müllera i diagnozowania endometriozy wewnętrznej, mięśniaków gładkokomórkowych
i endometriozy, jednakże jego rola w ocenie jajowodów jest obecnie ograniczona [7, 8].

wodu. Może być jednostronna lub dwustronna. Zrosty
okołojajowodowe zapobiegają przedostawaniu się
materiału kontrastowego do jamy brzusznej i swobodnej dystrybucji [8, 9].
Histerosalpingografia może być również pomocna
w ocenie nieprawidłowości jamy macicy. Uważa się,
że ma ona wysoką czułość (60–98%), ale niską swoistość (15–80%) w wykrywaniu nieprawidłowości macicy, w związku z czym histeroskopia pozostaje
metodą z wyboru w ostatecznym różnicowaniu.
Diagnostyka różnicowa wewnątrzmacicznych defektów wypełnienia za pomocą HSG obejmuje polipy,
mięśniaki podśluzówkowe, zrosty i przegrody wewnątrzmaciczne. Tego rodzaju nieprawidłowości wymagają dalszych badań za pomocą histeroskopii
(ewentualnie histeroskopii w połączeniu z laparoskopią), potwierdzających i dających możliwość leczenia
danej patologii [1].

Podstawowym badaniem diagnostycznym pozwalającym na ocenę jajowodów i jamy macicy jest histerosalpingografia (HSG), czyli uwidocznienie tych narządów
przy użyciu promieni rentgenowskich po podaniu kontrastu przez kanał szyjki macicy. Histerosalpingografia
jest nadal najczęściej stosowaną procedurą diagnostyczną pierwszego rzutu do oceny jamy macicy i drożności jajowodów.

W 2008 r. wytyczne opublikowane przez Europejskie
Towarzystwo Reprodukcji i Embriologii Człowieka
(ang. European Society of Human Reproduction and
Embryology – ESHRE) zalecały, by przed wykonaniem
badania drożności jajowodów przeprowadzić analizę
nasienia i owulacji. Kobietom z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia patologii należy zaoferować
w pierwszej kolejności laparoskopię. Takie podejście
sprawia, że w przypadku występowania nieprawidłowości jajowodu i miednicy oprócz opcji diagnostycznej jest też terapeutyczna.

Na kliszy radiologicznej jajowody powinny być widoczne jako cienkie, gładkie linie, które rozszerzają się
w części bańkowej. Nieprawidłowości obserwowane
za pomocą HSG mogą być wrodzone lub mogą wynikać ze skurczu, okluzji lub infekcji. Okluzja jajowodów
objawia się nagłym odcięciem materiału kontrastowego, z brakiem przezierności dystalnej części jajo-

Badanie wykonuje się w I fazie cyklu miesiączkowego.
Niektórzy autorzy z powodzeniem wykorzystują antykoncepcję hormonalną do optymalizacji terminu wykonania badania oraz zapewnienia bezpieczeństwa przed
ewentualną ekspozycją na promieniowanie rentgenowskie we wczesnej ciąży. Do przeciwwskazań do wykonania HSG, poza ciążą, należą: zapalenie narządów
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miednicy i ciężka alergia na jodowe środki kontrastowe.
W zależności od sposobu znieczulenia podczas zabiegu
pacjentki informowane są o konieczności jego wykonania na czczo.

Doświadczenia własne
W naszej instytucji HSG przeprowadzana jest z zastosowaniem środków przeciwbólowych stosowanych
dożylnie lub w postaci czopków. W wielu ośrodkach
HSG jest wykonywana w sedacji propofolem. Sedację
wykonuje anestezjolog, a pacjentka jest wcześniej informowana o teoretycznych zagrożeniach, np. aspiracji lub reakcji alergicznej. Zwolennicy tej metody
postulują, że procedura HSG jest wtedy bardzo dobrze tolerowana przez pacjentki. Chociaż podanie
propofolu w sposób oczywisty zwiększa komfort pacjentek, w wielu innych instytucjach zabieg jest wykonywany bez sedacji. Korzyści takiego rozwiązania
należy rozpatrywać z punktu widzenia dodatkowych
kosztów. Wydaje się, że wobec najnowszych doniesień o dobrej tolerancji bólu przez kobiety poddawane badaniu HSG stosowanie znieczulenia ogólnego
do tej krótkiej, prostej i mało inwazyjnej metody diagnostycznej jest postępowaniem nieco na wyrost
i powinno być zarezerwowane dla grupy pacjentek
o bardzo niskim progu bólowym oraz ze złymi doświadczeniami z przeszłości w związku z wykonywaniem zabiegów w obrębie szyjki macicy. Ponadto
w wielu ośrodkach rutynowo stosuje się profilaktykę
antybiotykową w okresie okołozabiegowym.
Ujście szyjki macicy jest kaniulowane przez ginekologa
za pomocą cienkiego dwukanałowego katetera do
HSG ze specjalnym balonem do uszczelnienia ujścia
wewnętrznego (wyprodukowanego przez firmę Balton). Po prawidłowym ulokowaniu cewnika w jamie
macicy oraz nadmuchaniu balonu, pod kontrolą fluoroskopii podawany jest rozpuszczalny w wodzie kontrast jodowy (np. Telebrix® Hystero Guerbet AG,
Francja). Medium kontrastowe pozwala uwidocznić
morfologię i kontury jamy macicy. Dalsza iniekcja
środka kontrastowego pozwala odsłonić zarysy rogów
macicy, części cieśniowej i bańkowej jajowodów oraz
stopień przedostawania się kontrastu do jamy brzusznej oraz drożność jajowodów. W przypadku niemożności wprowadzenia końcówki jednorazowego
cewnika do kanału szyjki macicy ułatwieniem jest ufiksowanie szyjki macicy za pomocą kulociągu. Prowadzi
ono do naturalnego wyprostowania zagięć kanału
szyjki macicy. W przypadku dalszych trudności zale-

cane jest przeprowadzenie badania z użyciem metalowego aparatu Schultzego.
Najczęstszymi przyczynami niemożności przeprowadzenia badania z użyciem cienkiego cewnika jest stan
po zabiegach na szyjce macicy, silne, utrwalone tyłozgięcie macicy oraz brak doświadczenia lekarza wykonującego badanie.
W naszej instytucji po podaniu kontrastu u każdej pacjentki wykonywane są cztery zdjęcia radiologiczne,
w tym zdjęcie na początku i po zakończeniu napełniania jamy macicy, po zobrazowaniu zarysu jajowodów
oraz przedostaniu się kontrastu do jamy brzusznej.
W wybranych przypadkach można także wykonać dodatkowe zdjęcia, np. po podaniu środków hamujących
perystaltykę, ale zdarza się to rzadko. W trakcie badania radiolog i ginekolog wspólnie oceniają obrazy
i ustalają rozpoznanie. Raport radiologiczny i obrazy
oraz zapis skopii są udostępniane pacjentkom do dalszych ewentualnych konsultacji na nośniku cyfrowym
(CD-ROM, USB).
Histerosalpingografia jest stosunkowo prosta w wykonaniu i obecnie powszechnie przeprowadza się ją
ambulatoryjnie.
Zgodnie z wytycznymi ESHRE oraz NICE (ang. National
Institute for Health and Clinical Excellence) 2012 [11], badanie drożności jajowodów powinno być zalecone pacjentkom drogą HSG lub ewentualnie HyCoSy po
wykluczeniu męskiego czynnika niepłodności. Przy podejrzeniu lub wykryciu patologii jajowodu, macicy lub
narządów macicy za pomocą USG-TV należy wykonać
laparoskopię/histeroskopię.
W ostatnich latach postulowana jest istotna rola
badań w kierunku Chlamydia jako ważnego testu
przesiewowego przy podejmowaniu decyzji co do
metody badania drożności jajowodów [10]. Histerosalpingosonografia z kontrastem stała się ważnym
narzędziem w diagnostyce patologii macicy i jajowodu [12, 13]. Jest bardziej wymagająca dla prowadzącego badanie niż HSG i charakteryzuje się dłuższą
krzywą uczenia. Zaletami HyCoSy jest to, iż mniej
kosztuje, powoduje mniejszy ból oraz brak jest narażenia na promieniowanie.
Histerosalpingografia jest bezpieczną, tanią i – przy zastosowaniu sedacji propofolem – bardzo dobrze tolerowaną procedurą oceny jajowodu, która powinna być
stosowana w protokole badania niepłodności.
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