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EUS prøvetaking og intervensjon

EUS avbildning
nærhet, høyere frekvens gir flere detaljer

EUS finnålasapirasjon/sylinderbiopsi
sann tid, nålen er i UL planet

EUS veiledet terapi
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Indikasjoner for EUS (avbildning)
• Øsofagus:

• Staging av cancer i øsofagus og ventrikkel
• Utredning av subepiteliale forandringer (leiomyom)
• Vurdering av lymfeknuter/andre oppfylninger i mediastinum

• Ventrikkel:
• Fortykket vegg? PET-CT opptak?
• Subepiteliale oppfyninger (GIST, lipom, ektopisk pankreas)

• Galleveier: 
• Små konkrementer i galleveier, diameter, veggtykkelse

• Pankreas:
• Oppfylninger i pankreas: tumores/cyster/fokal pankreatitt
• Kron. Pankreatitt (Rosemont score)
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Indikasjoner for EUS veiledet intervensjon:
• Vevsprøver:

• EUS Finnålaspirasjon (FNA)
• EUS veiledet biopsi (FNB)

• EUS Cystedrenasje
• Pseudocyster etter pankreatitt
• Postoperative væskeansamlinger

• EUS veiledet cystebiopsi og  væskeaspirasjon (diagnostisk)
• Plassering av strålemarkører: 
• EUS veiledet gastroenterostomi (palliativ beh. Gastric outlet

obstruction)
• EUS veiledet hepaticogastrostomi – intern drenasje av galleveier til 

ventrikkel og duodenum
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• Radial EUS:

• Start i duodenum, pars 
descendens

• Skopet trekkes langsomt bakover 
for å fremstille:

• Pocessus uncinatus, hode, 
kropp, hale

• Kontakt med bakre 
ventrikkelvegg

• Gir pent langaksebilde av 
pankreas 

• circumferens av ventrikkel og 
øsofagus

• Lineær EUS:

• Utføres under innføring
• 3 hovedposisjoner: 

Ventrikkel, bulbus duodeni, 
pars descendens duodeni.

• Nødvendig å dreie skopet for å se 
hele pankreas/ventrikkel-
/tarmvegg 

• Gir mer tverrsnittsperspektiv
på pankreas

• Tillater EUS veiledet
FNA/nålebiopsi
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High-frequency ultrasonography of the GI tract  

Histology Ultrasound

S. Ødegaard
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T2 – tumor i cardia
(t). Normal  ytre vegg
(tynn pil)- Ingen
tumovekst gjennom
veggen. (bred pil). 
Aorta (a).

S. Ødegaard

Stadievurdering av øsofaguscancer
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Kasus 2: Kvinne 67 år Øsofagustumor, stenose



Staging - terapivalg

• System for kartlegging av sykdomsutbredelse
• TNM – Tumour, Node, Metastasis

• T1a : Endoskopisk submukosal disseksjon (ESD)
• T1b –T2: Neo-adjuvant terapi 

• Kirurgisk reseksjon

• T3-T4a: Neo-adjuvant kjemoterapi
• Restaging, mulig kirurgisk reseksjon 

• T4b: Stråle- eller kjemoterapi
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Noen EUS kriterier for malignitet i 
lymfeknuter

• Maligne
• Hypoekkogene
• Runde

• Kort-/langakse >0.80
• Største diameter > 1 cm

• Benigne
• Ekkogene
• Langstrakte/ovale
• Arkitektur bevart
• Ekkogen hilum

NB: Lav sensitivitet og spesifisitet for metastasering
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Blir EUS-Lymfeknutediagnostikk bedre med 
elastografi eller kontrast?

EUS Elastografi
• Prospective study n=115
• sensitivity 91.2 and specificity

94.5 % of accuracy of 93.9 %
• Conclusion: EUS Elastography is 

useful to identify malignant
lymph nodes in patients with
esophageal cancer. Does not 
replace FNA/B

EUS med kontrast 
• Mediastinale og retroperitoneale

LK: n=122 (malignant: n=48)
• CE-EUS criteria: Sensitivity 60%. 

Specificity 91%. 
• When 10 patients with

lymphoma were excluded, 
sensitivity increased to 73%

• Conclusion: CE-EUS does not 
improve the correct
identification of malignant lymph
nodes and cannot replace EUS-
guided fine-needle aspiration.

Sazuka T et al. Esophagus. 2016;13:254-263. 
Assessment for diagnosis of lymph node metastasis in esophageal
cancer using endoscopic ultrasound elastography.

Hocke M et al. Contrast-enhanced endoscopic ultrasound in discrimination 
between benign and malignant mediastinal and abdominal lymph nodes.
J Cancer Res Clin Oncol. 2008 Apr;134(4):473-80.
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Lk. stasjon 7, like under carina
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Fortykkede ventrikkelfolder

• Vanlig problemstilling etter funn på CT – svært ofte normal 
ventrikkelvegg som ligger i folder

• Kasus: 49 år gammel kvinne
• 8 ukers sykehistorie
• Magesmerter
• Oppkast etter måltider
• Vekttap 12 kg på 2 mnd
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RFH 2010

EUS viser fortykket ventrikkelvegg, alle vegglag involvert, 
men intakte (ekkogene lag er submucosa)

D: EUS trucut biopsi: Linitis plastica (diffuse 
infiltrating adenocarcinoma)



GIST i øvre del av ventrikkel

D (postop.): GIST, 11x6x5 cm, cystisk degenerasjon, 
30 mitoser per hpf, risiko for aggressiv vekst
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EUS av galleveier
- mikrolithiasis? tumor?

Dilatert d. choledochus 
med konkrement (c) som 
kaster skygge (SS)



Pankreas og EUS

• Lokalisasjon: Bakre bukvegg mellom 
brystbensspissen og navlen

• Endoskopisk ultrasonografi:
• ventrikkel og duodenum gir 

nærhet til pankreas

Pancreas kropp og hode sett bakfra
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Adenocarinom i pankreas, EUS
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Adenocarcinoma EUS: 

B-mode and colour Doppler

Fine flow Colour Doppler



Adenocarcinoma EUS: 

Strain elastography



Adenocarcinoma EUS: 

Contrast enhanced elastography: Sonazoid

RFH 2019



Chronic pancreatitis with stranding, 
dilated pancreatic duct (PD), and a 
calcified area close to the wall of the 
PD + several other calcifications. 

EUS linear 
probe

Kronisk pankreatitt



Calcified stone in  PD

EUS linear 
probe

Calcifications in parenchyma

Fluid collection



Kronisk pankreatitt, Tversnittsbilde
av corpus pancreais

EUS linear 
probe



Rosemont score: a weighted score for Chronic
pancreatitis by endoscopic US 

Parenchymal findings
1. Hyperechoic foci with 

shadowing  (Major A)
2. Lobulation

a) with “honeycombing” 
(Major B)

b) Lobulation without 
honeycombing (minor)

3. Hyperechoic foci without 
shadow (minor)

4. Cysts (minor)
5. Stranding (minor)

Pancreatic duct
1. Calcifications in the  PD with 

shadow (Major A)
2. Irregular MPD contour (minor)
3. Dilated side branches > 1 mm 

(>3) (minor)
4. Dilated PD >3.5mm in body, >1.5 

mm in tail (minor)
5. Hyperechoic MPD contour >50% 

of body/tail (minor)

Catalano et al. Gastrointest Endosc. 2009 Jun;69(7):1251-61. Epub 2009 Feb 24.EUS-based criteria for the diagnosis 
of chronic pancreatitis: the Rosemont classification. RFH 2019
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Finnålsaspirasjon (FNA) eller nålebiopsi?

• Mål: 
• Lymfeknuter (mediastinum og retroperitonealt)
• Subepiteliale tumores
• Pancreastumores
• Pancreascyster
• Venstre binyre
• Andre retroperitoneale tumores

• Kort vei
• Fargedoppler for å unngå kar i stikkretning
• Elastografi eller kontrastforsterket US
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Praksis for EUS veiledet finnålaspirasjon (FNA)
Pasientforberedelse 

Egner lesjonen seg for punksjon?

Valg av nål

Antall innstikk

Kontroll av materiale 

(representativt?)

Fixering / farging /biokjemi /

dyrking

Pasient observasjon

For alle indikasjoner:  Resultatet av en
vevsdiagnose må påvirke behandlingsvalg
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Trygghet ved EUS finnålsaspirasjon

• EUS-FNA: prospektiv oppfølging av komplikasjoner dag 1 og 
dag 30 ved diagnostiske punksjoner

• 483 pasienter undersøkt
• 414 pasienter komplette data
• 7 pas komplikasjoner 1. dag
• 5 av disse ble observert i sykehus for magesmerter eller 

brystsmerter, 1 hadde selvbegrenset GI blødning.
• Ikke observert økt uventet død hos pas etter 30 d.

Al-Haddad, M. Endoscopy. 2008 Mar;40(3):204-8. 
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Sammendrag EUS

• EUS Kan brukes til stadievurdering av GI- cancer, men for 
øsifaguscancer er dette ofte mindre aktuelt fordi bare T1 og T4b 
stadium behandles annerledes. 

• EUS kan påvise mikrokonkrementer i galleveier og pankreasgang
• EUS kan bidra til å beskrive lesjoner i pankreas og gradere 

foradringer ved kronisk pankreatitt
• Elastografi (vevshardhet)
• Kontrastforsterket EUS (perfusjon)

• EUS- prøvetaking
• Lite invasiv cytologi eller “mikrobiopsi”
• EUS FNA har få komplikasjoner og “seeding”-faren minimal
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