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HISTEROSONOSALPINGOGRAFIA. OPTIMITZEM LA VALORACIÓ ECOGRÀFICA DE LA PACIENT ESTÈRIL

INTRODUCCIÓ

L´estudi de la permeabilitat tubàrica constitueix un dels elements de la valoració de la pacient estèril. Malgrat que
la histerosonografia (HSG) ha estat considerada el gold standard per aquest objectiu, la histerosonosalpingografia
(HSSG), ens mans del ginecòleg ecografista expert, permet també assolir aquesta fita amb alguns avantatges
respecte la histerosalpingografia.

OBJECTIUS

Presentar els resultats de l´aplicació de la HSSG en les pacients estèrils a la nostra unitat d´ecografia ginecològica
entre gener 2018 i abril 2022.

MATERIAL I MÈTODE

Estudi descriptiu. Resultats de la realització de HSSG en 143 pacients visitades a la consulta d´esterilitat del nostre
servei. Mètode emprat : com a contrast, serum fisiològic i aire; com a cànula d´introducció del contrast , sonda
vesical pediàtrica. Valoració de la permeabilitat tubàrica (factibilitat, grau permeabilitat). Correlació amb HSG en cas
de HSSG fallida o amb trompes no permeables. Gestacions aconseguides en el seguiment . Aplicació escala EVA per
valoració dolor.

RESULTATS

143 dones visitades per esterilitat han estat sotmeses a HSSG. Edat mitja:33 anys (22-40). En 13 casos (9%) la prova
ha estat considerada fallida, i s´ha realitzat HSG en 5 casos. De les 130 HSSG completades, 6 casos (4%) no han
demostrat permeabilitat tubàrica, que sí s´ha confirmat en 2 dones sotmeses a HSSG. Durant el seguiment , fins a la
data actual, s´han descrit 42 gestacions (32.3% de les dones amb HSSG valorable) , de les quals 25 (59.5%) no han
estat sotmeses a cap tècnica de reproducció assistida, i en 3 casos (7%) es va realitzar inducció/estimulació
ovulació. El valor mig a l´escala EVA ha estat de 7 (1-10).

CONCLUSIONS

La HSSG ha de ser considerada una tècnica eficaç en la valoració de la pacient estèril. Permet l´optimització de la
visita (valoració genitals interns i permeabilitat tubàrica en una única exploració). Evita la dependència absoluta
d´altres tècniques d´imatge no ginecòleg depenent, així com l´exposició a contrastos iodats o la utilització d´altres
contrasts més costosos. Així mateix, hem objectivat gestacions en dones considerades estèrils, en les que l´únic
procediment previ a l´embaràs ha estat la HSSG.
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