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B e t e g t á j é ko z t a t ó a mé h é s a p e t e v e z e t ő k
ultrahangvizsgálatáról
Tisztelt Asszonyom!
A gyermekáldás elmaradásáért az esetek 30-50%-ában a petevezetők átjárhatóságának zavara illetve a méh üregének
rendellenességei tehetők felelőssé. A petevezeték és a méh üregének az átjárhatósága alapvető feltétele a
megtermékenyítésnek, így a terhesség létrejöttének, mert csak ebben az esetben lehetséges a hímivarsejtek és a petesejt
találkozása. A méhüreg esetleges rendellenessége illetve a petevezeték átjárhatóságának tisztázása valamint a szóba
jövő kezelés lehetőségeinek megítélése céljából javasoljuk most Önnek a méh és a petevezetők az alábbiakban
részletezésre kerülő ultrahangvizsgálatát (ultrahanggal végzett hysterosalpingográfiá-t = HyCoSy-t). Tájékoztatjuk
egyben arról is, hogy a HyCoSy végzésének egyes esetekben terápiás haszna is lehet, mivel a befecskendezett folyadék
a petevezetékek falának kismértékű összetapadását megszüntetheti, mely így kedvezhet a későbbi teherbeesésnek. Erre
a kedvező "mellékhatásra" a beavatkozást követő hat hónapon belül számíthatunk.
A hystersalpingográfia elve
A méh és a petevezetők ultrahangvizsgálata során folyadékot fecskendezünk a méh nyakcsatornáján át a méh üregébe
vezetett vékony csövön (katéteren) keresztül, mely először a méh üregét majd a petevezetőket rajzolja ki, végül pedig a
hasüregbe jut, ahonnan később felszívódik. A vizsgálat folyamán ultrahangvizsgálattal ellenőrizzük a befecskendezett
folyadék eloszlását illetve a szabad hasüregbe jutását. A vizsgálathoz altatásra általában nincs szükség.

Folyadék befecskendezése a méh
és a petevezető üregébe HyCoSy során

A vizsgálat esetleges szövődményei
A HyCoSy végzéséhez szükséges katéter méhüregbe történő bevezetése kisebb vérzést okozhat, mely hamar elmúlik,
és az esetek döntő részében csak pecsételő jellegű. A méhnyak vagy méh olyan fokú sérülése, mely további kezelést
igényel, rendkívül ritkán fordul elő. Előfordulhat, hogy a körültekintő előkészítés (lásd később) ellenére a
befecskendezett folyadékkal együtt baktériumok jutnak a hüvelyből illetve a méhnyakból a petevezetőkbe esetleg a
hasüregbe, és ott gyulladást eredményeznek. Igen ritka esetben ez a gyulladás olyan súlyos fokú lehet, hogy a
petevezeték működésének illetve átjárhatóságának zavarát okozza. A befecskendezett folyadékot a betegek általában
jól tűrik.
A szövődmények kockázatának csökkentése érdekében kérjük, hogy a következőkben részletezésre kerülő, előzetes
kivizsgálással kapcsolatos előírásokat pontosan tartsa be, és az alábbi kérdéseinkre válaszoljon:
Tud-e arról, hogy valamilyen allergiás megbetegedésben (pl. szénanáthában) illetve gyógyszerekkel (különösen
jóddal), tápanyagokkal, ragtapasszal, helyi érzéstelenítővel szembeni túlérzékenységben szenved?
igen/nem ha igen, miben…………….............................................................................................................................
Előfordul-e, hogy a melléből tejszerű váladék szivárog?

igen

nem

Korábbi, kontrasztanyag alkalmazásával végzett vizsgálata során jelentkezett-e már Önnél bőrkiütés, vérkeringési
zavar vagy viszketés?
igen/nem, ha igen, milyen formában?……………...........................................................................................................
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Teendők a hystersalpingográfia végzése előtt
A kezelőorvosával folytatott megbeszélésen Ön kiválasztja azt a menstruációs ciklusát, mely alatt a
vizsgálatot el szeretné végeztetni. A hystero-contrast- salpingográfia az alábbiakban részletezett kivizsgálást követően
ambulanter (járóbeteg ellátás keretében, kórházi tartózkodás nélkül) történik.
A vizsgálatot megelőzően, a ciklus második felében hüvelyváladék vizsgálata javasolt. Negatív eredmény esetén
egyelőre további tennivaló nincs. Pozitív eredmény esetén, célzott gyógyszeres kezelés szükséges. A kezelés (általában
7-10 nap) befejezése után kontroll vizsgálat javasolt. Hystero-contrast-salpingográfia csak negatív hüvelyváladék
eredmény birtokában végezhető, mivel csak így csökkenthető a felszálló fertőzés kockázata.
Hysterosalpingográfiát a következő ciklus első felében, a menstruációs vérzés abbamaradását követően, minél
hamarabb végezzük. A menstruációs vérzés abbamaradását követően a hüvely aspecifikus (nem “célzott”) tisztítása
céljából a kezelőorvosa által az előző ciklus során már előre felírt gyógyszereket használja egészen a HyCoSy végzését
megelőző estig (naponta 1 db Klion-D hüvelytabletta reggel és 1 db Betadine hüvelykúp este mélyen a hüvelybe
helyezve). Ebben a ciklusban a menstruáció elejétől a HyCoSy utáni második napig a házastársi együttlét kerülendő!
A vizsgálat előtt vérvétel szükséges (gyulladásra utaló jeleket – vértest süllyedés, fehérvérsejt szám emelkedése –
vizsgáljuk).
A vizsgálat kizárólag akkor végezhető, ha az elvégzett tapintási lelet, hüvelyváladék- és vérvizsgálat nem kóros.
Csak ily módon előzhetjük meg a kismedencei gyulladás HyCoSy végzése utáni kialakulását, melynek kockázata és
következményei semmiképpen nincsenek arányban a HyCoSy végzése során kapott információval.
Teendők a HyCoSy végzésének napján:
A vizsgálatra a megbeszélt időpontban kísérővel jelentkezzék.
Célszerű a vizsgálat előtt fél órával 2 tabletta Apranaxot beszedni, az alkalmazott folyadék bejuttatásakor illetve azt
követően fellépő enyhe méhösszehúzódások okozta alhasi fájdalom csökkentése céljából.
Teendők a HyCoSy végzése után:
A vizsgálat után vérnyomás és pulzus ellenőrzés történik. Amennyiben a vizsgálat után panaszmentes kísérettel
otthonába távozik, ahol kímélet javasolt.
Otthonában fellépő erős alhasi fájdalom, láz, rosszullét esetén azonnal keresse kezelőorvosát. Ilyen esetben kórházi
felvételére is sor kerülhet.
A HyCoSy végzését követően két napig még kerülendő a szexuális együttlét, a kádban fürdés, és kímélnie kell magát a
fokozott megterheléstől, felfázástól.
Amennyiben az Ön számára valami még nem teljesen világos a vizsgálatot illetően, vagy ha a vizsgálatról vagy egyéb
hasonló diagnosztikus információhoz vezető vizsgálati lehetőségekről, az esetleges szövődményekről és azok
gyakoriságáról még többet szeretne tudni, nyugodtan kérdezze kezelőorvosát! Örömmel állunk rendelkezésre további
tájékoztatásában.
Megjegyzés:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

A fenti felvilágosítást elolvastam, megértettem, további kérdésem nincs. Kérem a vizsgálat elvégzését.

Budapest, ………..év………….hó…………nap

………………………………………………..
Páciens vagy törvényes képviselő aláírása

