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ΟΟ σαλπιγγικόςσαλπιγγικός παράγονταςπαράγοντας υπήρξευπήρξε
ηη αρχικήαρχική αιτίααιτία γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης
εξωσωματικήςεξωσωματικής γονιμοποίησηςγονιμοποίησης



ΤηνΤην δεκαετίαδεκαετία τουτου 90 90 επιβεβαιώθηκεεπιβεβαιώθηκε
ερευνητικάερευνητικά ότιότι σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις
υπογονιμότηταςυπογονιμότητας σαλπιγγικήςσαλπιγγικής
αιτιολογίαςαιτιολογίας γενικάγενικά αλλάαλλά καικαι
ειδικάειδικά μεμε παρουσίαπαρουσία υδροσάλπιγγαςυδροσάλπιγγας
ηη εξωσωματικήεξωσωματική γονιμοποίησηγονιμοποίηση έχειέχει τηντην
χειρότερηχειρότερη πρόγνωσηπρόγνωση απόαπό όλεςόλες ..



ΟιΟι πρώτεςπρώτες δημοσιεύσειςδημοσιεύσεις τοτο 1994 1994 
έχουνέχουν δείξειδείξει μειωμένομειωμένο ποσοστόποσοστό
κυήσεωνκυήσεων καικαι αυξημένοαυξημένο ποσοστόποσοστό
αποβολώναποβολών σεσε ασθενείςασθενείς μεμε
υδροσάλπιγγαυδροσάλπιγγα συγκρινόμενασυγκρινόμενα μεμε
περιπτώσειςπεριπτώσεις υπογονιμότηταςυπογονιμότητας απόαπό
άλλαάλλα αίτιααίτια καικαι ακολούθησανακολούθησαν πολλέςπολλές
προοπτικέςπροοπτικές μελέτεςμελέτες πουπου είχανείχαν
αντίστοιχααντίστοιχα αποτελέσματααποτελέσματα..



ΑρχικάΑρχικά οιοι θεωρητικέςθεωρητικές ερμηνείεςερμηνείες
εστίασανεστίασαν στοστο υγρόυγρό τηςτης
υδροσάλπιγγαςυδροσάλπιγγας , , σταστα στοιχείαστοιχεία πουπου
περιέχειπεριέχει καθώςκαθώς καικαι στηνστην πιθανότηταπιθανότητα
έκπλυσηςέκπλυσης τωντων εμβρύωνεμβρύων απόαπό τηντην
ανάστροφηανάστροφη ροήροή τουτου υδροσαλπιγγικούυδροσαλπιγγικού
υγρούυγρού στηνστην ενδομητρικήενδομητρική κοιλότητακοιλότητα ..



ΠολλέςΠολλές μελέτεςμελέτες έχουνέχουν εστιάσειεστιάσει στηνστην
διερεύνησηδιερεύνηση τηςτης σύστασηςσύστασης τουτου περιεχομένουπεριεχομένου
τουτου σαλπιγγικούσαλπιγγικού υγρούυγρού καικαι τηςτης πιθανήςπιθανής
εμβρυοτοξικότηταςεμβρυοτοξικότητας μεμε αλληλοσυγκρουόμενααλληλοσυγκρουόμενα
καικαι ασαφήασαφή συμπεράσματασυμπεράσματα . . 
ΟΟ ρόλοςρόλος τωντων intergrinsintergrins καικαι μερικώνμερικών
cytokinescytokines εχειεχει διευκρινισθείδιευκρινισθεί,,αλλάαλλά τοτο κύριοκύριο
ερώτημαερώτημα τουτου γιατίγιατί δενδεν εμφυτεύονταιεμφυτεύονται τατα
έμβρυαέμβρυα ήή γιατίγιατί δενδεν έχουνέχουν κανονικήκανονική εξέλιξηεξέλιξη
ανάπτυξηςανάπτυξης δενδεν έχειέχει απαντηθείαπαντηθεί..



ΕπίδρασηΕπίδραση τηςτης υδροσάλπιγγαςυδροσάλπιγγας στηνστην
έκβασηέκβαση τηςτης IVFIVF

ΣεΣε μετανάλυσημετανάλυση 10 10 αναδρομικώναναδρομικών μελετώνμελετών FertilFertil SterilSteril
1998,70:4921998,70:492--9,Zeyneloglu et al9,Zeyneloglu et al
ΕλαττώνειΕλαττώνει στοστο μισόμισό τηντην πιθανότηταπιθανότητα κύησηςκύησης..
[[ Odds ratio (OR) 0,57 , 95% Confidence interval (CI) Odds ratio (OR) 0,57 , 95% Confidence interval (CI) 
0,390,39--0,53]0,53]
ΔιπλασιάζειΔιπλασιάζει τηντην πιθανότηταπιθανότητα αποβολήςαποβολής ,OR 2,3 (95% CI ,OR 2,3 (95% CI 
1,561,56--3,48)3,48)
ΑυξάνειΑυξάνει τηντην πιθανότηταπιθανότητα εξωμητρίουεξωμητρίου αλλάαλλά δενδεν είναιείναι
στατιστικάστατιστικά σημαντικόσημαντικό OR 1,60 (CI 0,95OR 1,60 (CI 0,95--2,70)2,70)



ΣτηνΣτην πιοπιο πρόσφατηπρόσφατη μετανάλυσημετανάλυση
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ΤαΤα συμπεράσματασυμπεράσματα τωντων συγγραφέωνσυγγραφέων ήτανήταν

LaparoscopicLaparoscopic salpingectomysalpingectomy shouldshould bebe consideredconsidered forfor allall
womenwomen withwith hydrosalpingeshydrosalpinges priorprior toto IVF IVF treatmenttreatment. . 
CurrentlyCurrently unilateralunilateral salpingectomysalpingectomy forfor a a unilateralunilateral
hydrosalpinxhydrosalpinx ((bilateralbilateral salpingectomysalpingectomy forfor bilateralbilateral
hydrosalpingeshydrosalpinges) ) shouldshould bebe recommendedrecommended, , althoughalthough thisthis
requiresrequires furtherfurther evaluationevaluation. . FurtherFurther randomisedrandomised trialstrials areare
requiredrequired toto assessassess otherother surgicalsurgical treatmentstreatments forfor
hydrosalpinxhydrosalpinx, , suchsuch asas salpingostomysalpingostomy, , tubaltubal occlusionocclusion oror
needleneedle drainagedrainage ofof a a hydrosalpinxhydrosalpinx atat oocyteoocyte retrievalretrieval. . TheThe
rolerole ofof surgerysurgery forfor tubaltubal diseasedisease inin thethe absenceabsence ofof a a 
hydrosalpinxhydrosalpinx isis unclearunclear andand meritsmerits furtherfurther evaluationevaluation..



ΕπίδρασηΕπίδραση τηςτης IVFIVF στηνστην έκβασηέκβαση τηςτης
υδροσάλπιγγαςυδροσάλπιγγας

ΤιΤι συμβαίνεισυμβαίνει στιςστις υδροσάλπιγγεςυδροσάλπιγγες πουπου δενδεν έχουνέχουν θεραπευθείθεραπευθεί ότανόταν ηη γυναίκαγυναίκα
κάνεικάνει IVF ;IVF ;

ΜπορούνΜπορούν νανα διογκωθούνδιογκωθούν καικαι νανα επηρεάσουνεπηρεάσουν τηντην διαδικασίαδιαδικασία τηςτης ωοληψίαςωοληψίας
ΜπορείΜπορεί νανα τιςτις διαπεράσουμεδιαπεράσουμε σκόπιμασκόπιμα ήή κατάκατά λάθοςλάθος ..ΈτσιΈτσι έχουμεέχουμε τηντην
πιθανότηταπιθανότητα φλεγμονήςφλεγμονής πουπου ευτυχώςευτυχώς δενδεν συμβαίνεισυμβαίνει συχνάσυχνά..
ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη επιβάρυνσηεπιβάρυνση έχειέχει ηη περίπτωσηπερίπτωση κατάκατά τηντην οποίαοποία βλέπουμεβλέπουμε μιαμια
απολινωμένηαπολινωμένη σάλπιγγασάλπιγγα νανα είναιείναι εμφανήςεμφανής υπερηχογραφικάυπερηχογραφικά ενώενώ πρινπριν αρχίσειαρχίσει
ηη διαδικασίαδιαδικασία δενδεν εντοπιζότανεντοπιζόταν υπερηχογραφικάυπερηχογραφικά . . ΕάνΕάν αυτήαυτή ηη προσπάθειαπροσπάθεια
αποτύχειαποτύχει τότετότε ηη ασθενήςασθενής θαθα πρέπειπρέπει νανα ενημερωθείενημερωθεί γιαγια τηντην ανάγκηανάγκη νέαςνέας
επέμβασηςεπέμβασης γιαγια σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή..
ΗΗ παρουσίαπαρουσία υγρούυγρού στηνστην ενδομητρικήενδομητρική κοιλότητακοιλότητα κατάκατά τηντην προσπάθειαπροσπάθεια IVF IVF , , 
συνδέεταισυνδέεται μεμε σαλπιγγικόσαλπιγγικό παράγονταπαράγοντα καικαι είναιείναι πολύπολύ κακόκακό προγνωστικόπρογνωστικό
σημείοσημείο..
Hum Repr 2001, Levi et al OR 0,49 (95% CI 0,26 Hum Repr 2001, Levi et al OR 0,49 (95% CI 0,26 --0,89 )0,89 )
Hum Repr 2002, Chien et al OR 0,16 (95% CI 0,04 Hum Repr 2002, Chien et al OR 0,16 (95% CI 0,04 --0,68 )0,68 )
ΗΗ αναρρόφησηαναρρόφηση τουτου ενδομητρικούενδομητρικού υγρούυγρού δενδεν έχειέχει αξίααξία διότιδιότι
επανεμφανίζεταιεπανεμφανίζεται άμεσαάμεσα ..ΣεΣε αυτέςαυτές τιςτις περιπτώσειςπεριπτώσεις συνίσταταισυνίσταται ηη
κρυοσυντήρησηκρυοσυντήρηση τωντων εμβρύωνεμβρύων καικαι εμβρυομεταφοράεμβρυομεταφορά μετάμετά απόαπό αντιμετώπισηαντιμετώπιση
τουτου σαλπιγγικούσαλπιγγικού προβλήματοςπροβλήματος ,,συνιστάταισυνιστάται ηη σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή. . 
ΣχετικόΣχετικό σύμπτωμασύμπτωμα είναιείναι καικαι ηη υδρόρροιαυδρόρροια , , συνδέεταισυνδέεται μεμε πτωχήπτωχή πιθανότηταπιθανότητα
επιτυχίαςεπιτυχίας
Hum Repr 1996 Andersen et alHum Repr 1996 Andersen et al..



(A) Transvaginal ultrasound showing hydrometra (arrows). 
(B) Ultrasonography performed immediately after aspiration.
(C) Reaccumulation 1 hour after aspiration (arrows).

Hinckley. Reaccumulation of hydrometra at ET. Fertil Steril 2003.
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ΠαράΠαρά τιςτις αλληλοσυγκρουόμενεςαλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείεςερμηνείες τουτου
μηχανισμούμηχανισμού καικαι τηςτης αιτιολογίαςαιτιολογίας μεμε στόχοστόχο τηντην
απομάκρυνσηαπομάκρυνση τουτου υγρούυγρού περιεχομένουπεριεχομένου τωντων
υδροσαλπίγγωνυδροσαλπίγγων έχουνέχουν γίνειγίνει οιοι πιοπιο κάτωκάτω
θεραπευτικέςθεραπευτικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις ::

1.1.ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή
2.2.ΥπερηχογραφικάΥπερηχογραφικά κατευθυνόμενηκατευθυνόμενη αναρρόφησηαναρρόφηση τουτου
υγρούυγρού..
3. 3. ΆλλεςΆλλες προταθείσεςπροταθείσες μέθοδοιμέθοδοι
4.4.ΚεντρικήΚεντρική απολίνωσηαπολίνωση τηςτης σάλπιγγαςσάλπιγγας ((προισθμικήπροισθμική))
5. 5. ΣαλπιγγεκτομήΣαλπιγγεκτομή
6. 6. ΣαλπιγγοπλαστικήΣαλπιγγοπλαστική

Θεραπευτική προσέγγιση



ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή

ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή φαρμακευτικώνφαρμακευτικών θεραπειώνθεραπειών μεμε
αντιβιοτικάαντιβιοτικά έχειέχει προταθείπροταθεί. . ΕνΕν τούτοιςτούτοις έχειέχει
υποστηριχθείυποστηριχθεί μόνομόνο μεμε μελέτεςμελέτες αναδρομικέςαναδρομικές
πουπου αναφέρονταιαναφέρονται σεσε μικρόμικρό αριθμόαριθμό
περιστατικώνπεριστατικών μεμε χρήσηχρήση δοξυκυκλίνηςδοξυκυκλίνης κατάκατά
τηντην διάρκειαδιάρκεια εφαρμογήςεφαρμογής τηςτης προσπάθειαςπροσπάθειας
γιαγια IVF , IVF , χωρίςχωρίς στατιστικάστατιστικά σημαντικήσημαντική
βελτίωσηβελτίωση..

B.S. Hurst, K E. Tucker,C. Awoniyi and W.D. Schlaff
University of Colorado Health Sciences Center, Denver, Colorado

FERTILITY AND STERILITYVOL. 75, NO. 5, MAY 2001



ΥπερηχογραφικάΥπερηχογραφικά κατευθυνόμενηκατευθυνόμενη
αναρρόφησηαναρρόφηση τουτου υγρούυγρού

ΑνΑν ηη αναρρόφησηαναρρόφηση τουτου υγρούυγρού γίνειγίνει πολύπολύ πρινπριν τηντην
προσπάθειαπροσπάθεια IVF IVF τοτο υγρόυγρό θαθα επανεμφανιστείεπανεμφανιστεί μέχριμέχρι
τηντην εμβρυομεταφοράεμβρυομεταφορά. . 
ΣεΣε μελέτεςμελέτες πουπου ηη αναρρόφησηαναρρόφηση έγινεέγινε κατάκατά τηντην
ωοληψίαωοληψία ήή υποτροπήυποτροπή μέχριμέχρι τηντην εμβρυομεταφοράεμβρυομεταφορά
ήτανήταν μεγάλημεγάλη..
ΣεΣε αυτέςαυτές τιςτις μελέτεςμελέτες φαίνεταιφαίνεται ότιότι ηη πιθανότηταπιθανότητα
επιτυχίαςεπιτυχίας σεσε περιπτώσειςπεριπτώσεις υδροσαλπίγγωνυδροσαλπίγγων μημη
ορατώνορατών υπερηχογραφικάυπερηχογραφικά , , ορατώνορατών πουπου δενδεν
αναρροφήθηκαναναρροφήθηκαν καικαι ορατώνορατών πουπου αναρροφήθηκαναναρροφήθηκαν
ήτανήταν 25% ,16% 25% ,16% καικαι 20% 20% αντίστοιχααντίστοιχα
((SowterSowter et al 1997)et al 1997)



ΆλλεςΆλλες προταθείσεςπροταθείσες μέθοδοιμέθοδοι

IVF IVF σεσε φυσικόφυσικό κύκλοκύκλο..
ΣεΣε προοπτικήπροοπτική μελέτημελέτη μεμε 121 121 περιστατικάπεριστατικά σεσε σύγκρισησύγκριση φυσικούφυσικού
κύκλουκύκλου καικαι πρόκλησηςπρόκλησης πολλαπλήςπολλαπλής ανάπτυξηςανάπτυξης ωοθυλακίωνωοθυλακίων είχανείχαν
ποσοστάποσοστά κυήσεωςκυήσεως 18% 18% καικαι 7% 7% αντίστοιχααντίστοιχα ..ΘαΘα χρειαστούνχρειαστούν όμωςόμως καικαι
άλλεςάλλες μελέτεςμελέτες γιαγια επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση..

LindheimLindheim SR,HellnerSR,Hellner D.,DitcoffD.,Ditcoff EC ,Sauer MV . EC ,Sauer MV . 
AssAss ReprodReprod Rev 1997Rev 1997

ΕμβρυομεταφοράΕμβρυομεταφορά πολλώνπολλών εμβρύωνεμβρύων..
ΕγκαταλείφθηκεΕγκαταλείφθηκε λόγωλόγω τηςτης επικρατούσαςεπικρατούσας τάσηςτάσης αποφυγήςαποφυγής τηςτης
πολυδυμίαςπολυδυμίας ..



ΚεντρικήΚεντρική απολίνωσηαπολίνωση τηςτης σάλπιγγαςσάλπιγγας
((προισθμικήπροισθμική))

ΧρησιμοποιείτεΧρησιμοποιείτε σανσαν εναλλακτικήεναλλακτική μέθοδοςμέθοδος ότανόταν ηη
σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή δενδεν είναιείναι εφικτήεφικτή λόγωλόγω στερρώνστερρών
περισαλπιγγικώνπερισαλπιγγικών συμφύσεωνσυμφύσεων..
ΗΗ IVF IVF μετάμετά τηντην απολίνωσηαπολίνωση έχειέχει υψηλάυψηλά ποσοστάποσοστά
κύησηςκύησης ..
ΕναλλακτικάΕναλλακτικά μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί καικαι ηη
νεοσαλπιγγοστομίανεοσαλπιγγοστομία..

ΣανΣαν επιπλοκήεπιπλοκή αναφέρεταιαναφέρεται ηη συστροφήσυστροφή τουτου
εξαρτήματοςεξαρτήματος



ΛαπαροσκοπικήΛαπαροσκοπική ΣαλπιγγεκτομήΣαλπιγγεκτομή

ΗΗ λαπαροσκοπικήλαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή
φαίνεταιφαίνεται νανα αυξάνειαυξάνει σημαντικάσημαντικά τηντην
επιτυχίαεπιτυχία απόαπό 17% 17% σεσε 40% 40% γιαγια εκείνεςεκείνες τιςτις
περιπτώσειςπεριπτώσεις πουπου έχουμεέχουμε υπερηχογραφικάυπερηχογραφικά
ορατέςορατές υδροσάλπιγγεςυδροσάλπιγγες..
StrandellStrandell A,LindhardA,Lindhard A,WaldenstromA,Waldenstrom U.U.
Hum Hum ReprodReprod 1999 1999 



ΗΗ γενικάγενικά αποδεκτήαποδεκτή βελτίωσηβελτίωση τηςτης
πιθανότηταςπιθανότητας κύησηςκύησης στηνστην IVF IVF μεμε τηντην
σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή αναφύειαναφύει ερωτηματικάερωτηματικά
καικαι ανησυχίαανησυχία γιαγια πιθανήπιθανή αφαίρεσηαφαίρεση
σαλπίγγωνσαλπίγγων πουπου θαθα μπορούσανμπορούσαν νανα
διορθωθούνδιορθωθούν μεμε σαλπιγγοπλαστικήσαλπιγγοπλαστική καικαι
νανα υπάρξειυπάρξει πιθανότηταπιθανότητα φυσικήςφυσικής
σύλληψηςσύλληψης ..



ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές σαλπιγγεκτομήςσαλπιγγεκτομής

ΔιαπιστώθηκεΔιαπιστώθηκε απόρριψηαπόρριψη εμβρύωνεμβρύων
ότανόταν ηη σάλπιγγασάλπιγγα αποκόπτεταιαποκόπτεται πολύπολύ
κοντάκοντά στηνστην μήτραμήτρα
ΑνησυχίαΑνησυχία εκφράζεταιεκφράζεται γιαγια τηντην
αγγείωσηαγγείωση καικαι τηντην νεύρωσηνεύρωση τηςτης
ωοθήκηςωοθήκης μετάμετά τηντην σαλπιγγεκτομήσαλπιγγεκτομή
διότιδιότι έχειέχει σημειωθείσημειωθεί μείωσημείωση στονστον
αριθμόαριθμό τωντων λαμβανομένωνλαμβανομένων ωαρίωνωαρίων



ΑυτάΑυτά τατα ευρήματαευρήματα τονίζουντονίζουν τηντην
ανάγκηανάγκη τηςτης προσεκτικήςπροσεκτικής χειρουργικήςχειρουργικής
προσπέλασηςπροσπέλασης
ΈχειΈχει μεγάλημεγάλη σημασίασημασία νανα θυμηθούμεθυμηθούμε
τηντην ανατομίαανατομία καικαι ιδίωςιδίως τηντην σχέσησχέση
αγγείωσηςαγγείωσης μεταξύμεταξύ σαλπίγγωνσαλπίγγων μήτραςμήτρας
καικαι ωοθηκώνωοθηκών..
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ΣαλπιγγοπλαστικήΣαλπιγγοπλαστική



Η κορυφή της υδροσάλπιγγας πριν την διάνοιξη



Διατομή στην κορυφή της υδροσάλπιγγας



Προσπάθεια ατραυματικής διάνοιξης του στομίου στο όριο της ινώδους ουλής



Αναστροφή της υδροσάλπιγγας με τον thermocoagulator . To probe μπαίνει
από τον ορογόνο για λίγα δευτερόλεπτα καυτηριάζεται και εκστρέφεται ο
βλενογόνος



Τελικό αποτέλεσμα σαν «άνθος» .Βλενογόνος grade 1.



Fimbrioplasty



Fimbrioplasty with CO2 laser



ΣαλπιγγοστομίαΣαλπιγγοστομία









Microsurgical  Tubal SurgeryMicrosurgical  Tubal Surgery
Microsurgical  tubal surgery may be Microsurgical  tubal surgery may be 

appropriate for :appropriate for :
Mild distal tubal disease ( Laparoscopy).Mild distal tubal disease ( Laparoscopy).
Proximal tubal obstruction, Proximal tubal obstruction, or or 

ReanastomosisReanastomosis to reverse sterilizationto reverse sterilization ..
If pregnancy has not occurred within 12 m If pregnancy has not occurred within 12 m 
of surgery, IVF should be discussed.of surgery, IVF should be discussed.

RCOG Guidelines : Grade B RCOG Guidelines : Grade B 
RecommendationRecommendation



Microsurgical  Tubal SurgeryMicrosurgical  Tubal Surgery
Mild distal tubal diseaseMild distal tubal disease

Micro scissor 
Cutting fimbrial
band

Cutting fimbrio-
omental band

Dissection of 
fimbriae 
adherent to the 
uterus



Tubal CatheterizationTubal Catheterization

Where proximal tubal obstruction is Where proximal tubal obstruction is 
suspected, and there are no other suspected, and there are no other 
tubal abnormalities, a tubal tubal abnormalities, a tubal 
catheterisationcatheterisation procedure may be procedure may be 
attempted attempted 

RCOG Guidelines : Grade B Recommendation



HydrosalpingesHydrosalpinges & IVF,& IVF,

Johnson et al., March 2002 (Cochrane Review). 

In: The Cochrane Library, Issue 2 2002. Oxford: Update Software.

Laparoscopic Laparoscopic 
salpingectomysalpingectomy
should be should be 
considered for all considered for all 
women with women with 
hydrosalpingeshydrosalpinges prior prior 
to IVF treatmentto IVF treatment



RemovingRemoving blockedblocked oror diseaseddiseased fallopianfallopian tubestubes
beforebefore inin vitrovitro fertilisationfertilisation (IVF) (IVF) cancan increaseincrease
pregnancypregnancy ratesrates forfor womenwomen onon thethe IVF IVF programprogram. . 

DiseasesDiseases ofof thethe fallopianfallopian tubetube, , suchsuch asas hydrosalpinxhydrosalpinx ((waterywatery substancessubstances
inin blockedblocked fallopianfallopian tubestubes resultingresulting eithereither fromfrom infectioninfection, , endometriosisendometriosis
oror previousprevious surgerysurgery), ), cancan severelyseverely reducereduce thethe chanceschances ofof pregnancypregnancy
whilewhile onon thethe IVF IVF programprogram becausebecause ofof damagedamage toto thethe fallopianfallopian tubestubes. A . A 
salpingectomysalpingectomy ((removingremoving thethe damageddamaged fallopianfallopian tubetube) ) cancan bebe donedone toto
removeremove thethe blockedblocked partpart ofof thethe tubetube. . TheThe reviewreview ofof trialstrials foundfound
laparoscopiclaparoscopic salpingectomysalpingectomy priorprior toto IVF IVF treatmenttreatment increasesincreases thethe oddsodds ofof
pregnancypregnancy andand livelive birthbirth. . HoweverHowever, , thethe procedureprocedure isis veryvery delicatedelicate. . MoreMore
researchresearch isis neededneeded toto examineexamine thisthis andand otherother treatmentstreatments..
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