
 

ECOGRAFIA GINECOLÒGICA PER A LA VALORACIÓ D'ENDOMETRIOSI  

En què consisteix?  

Es realitzarà una ecografia transvaginal per a visualitzar els focus d'endometriosi  a nivell 

òrgans pèlvics (quists d'ovari, afectació de trompes, plaques o nòduls darrere de l'úter, sobre 

l'intestí, sobre la paret de la bufeta urinària...). En alguns casos, l'ecografia vaginal es 

complementarà amb una ecografia abdominal per a veure ronyons i per a descartar 

l'obstrucció del conducte que comunica el ronyó amb la bufeta (l´uréter).  

Per a poder visualitzar correctament les parets dels intestins, l' instestí ha d'estar lliure de 

femta, pel que això requereix  una senzilla preparació intestinal. La visualització de les parets 

de l'intestí es realitza des de la vagina.  

Què es pot esperar de l'ecografia ginecològica per a la valoració de l'endometriosi? 

Tot i que l'ecografia permet detectar amb alta fiabilitat teixit endometriòsic en els llocs 

descrits, s'ha de tenir en compte que la seva precisió diagnòstica pot variar en funció de 

diverses condicions que dificultin la visualització ecogràfica (obesitat, presència de gas 

intestinal, anomalies anatòmiques, grans miomes o quists d'ovari...). 

La tasa de detecció de nòduls d'endometriosi per ecografia depèn de la localització dels 

mateixos, però és superior al 90%. No és possible identificar mitjançant proves d'imatge 

l'endometriosi superficial peritoneal.  

Quines altres coses cal tenir en compte? 

Durant la preparació intestinal poden aparèixer molèsties del tipus còlics (dolor abdominals) o 

picors en la zona perineal. A la vegada, l'exploració dels nòduls d'endometriosi pot ser 

dolorosa. 

En ocasions la clínica que produeix l'endometriosi no es relaciona amb la quantitat o volum de 

teixit endometriòsic per ecografia.  

 

PREPARACIÓ INTESTINAL PER A LA REALITZACIÓ D'ECOGRAFIA GIENCOLÒGICA PER A LA 

VALORACIÓ D'ENDOMETRIOSI 

Descripció de la prova 

Es realitzarà una ecografia transvaginal per a explorar l´úter, els ovaris, la bufeta de l'orina, la 

zona de darrere l´úter i el coll uterí, la vagina i el tram final de l'intestí (recte i sigma). Per a 

poder visualitzar les parets intestinals correctament, l'intestí ha d'estar lliure de femta, per 

això es requereix la preparació intestinal. 



Preparació intestinal: 

1. Tres dies abans a l'ecografia realitzar deta baix en residus. 

Es pot menjar: PROTEÏNES I CARBOHIDRATS 

Carn, pollastre i peix bullit o a la planxa. 

Arròs blanc, pasta, ous, sopa, pà blanc. 

Begudes sense gas. Llet desnatada o semidesnatada.  

Menjar baix en greix.  

NO es pot menjar: FIBRA I GREIX 

Fruites, llegums.Verdures.  

Embotitis, dolços. Bolleria.  

Llet sencera 

2. El dia abans de l'ecografia:  

 Realitzar un sopar líquid /suau (sopa de pasta i truita a la francesa) 

 Posar-se l'enema Casen de 250mL abans d'anar a dormir. 

3. El mateix dia de l'exploració:  

 Acudir en dejú de mínim 6 hores.  

 No és necessari aguantar l'orina. 

 L' ecografia es pot realitzar en qualsevol moment del cicle, inclosa la menstruació.  

   

  

 

 


