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Ultralyd ved primær 

skleroserende cholangitt (PSC)

Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd 26.11.2014

Inflammation Fibrosis Dysplasia

Primær skleroserende cholangitt (PSC)

Sykdomsforløp ved PSC

ERCPUL

Billeddiagnostikk ved PSC

Diagnosen stilles ved

• MRCP (førstevalg),

• ERCP (dersom invasiv

prosedyre)

• Generaliserte, 

karakteristiske 

forandringer i galletreet 

- segmentelle strikturer 

og dilatasjoner

ERCP

Billeddiagnostikk ved PSC

CCA
• 10-15 % livstidsrisiko

• 40-50% innen 1 år

Galleblærecancer
• 10 x økt; polypper

HCC
• Hos 2% ved cirrhose

Colorektal cancer
• 4x økt v/UC

Malignitet ved PSC
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• Dilaterte galleganger?

• Galleblære – polypp, stein

• Fibrose-/cirrhosevurdering

• Skanning mtp fokale lesjoner

Formål med ultralydundersøkelsen
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Dilaterte galleganger
“Dobbeltløpet hagle”

Dilaterte galleganger
“Dobbeltløpet hagle”

Dilaterte galleganger
Zoom inn! Utvidet d. choledochus

D. choledochus:
Patologisk >6mm
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Intraduktalt innhold

• MRCP og MR lever mars 2013: Betydelig 
kaliberveksling, tydelig progresjon siden 2010 i 
venstre leverlapp. Levercirrhose.

• ERCP x flere i 2013 og 2014: Langstrakt, smal 
forsnevring i choledochus – mistenker cancer (CCA). 

• Kontrast-ultralyd jan+okt 2014: Område med 
intraduktale og periduktale forandringer i 
venstre lever, tydelig veggfortykkelse – økende i 
oktober, styrket mistanke om cancer

Kvinne med PSC – f.1959

Intraduktalt innhold

• Fin form. Ingen smerter, ikterus, feber eller vekttap. 

• Lab: ALAT 145, ASAT 95, ALP 393, GT 909, bilirubin 14, 
albumin 44, Ca19-9 ua.

• ERCP desember 2014 ved Rikshospitalet: Langstrakt 
trang stenose gjennom ductus hepaticus communis. 
Blokket og lagt to stenter. 

• Børstecytologi: Fra ve hovegang: Sterkt inflammatorisk 
preget materiale uten sikker dysplasi. Fra ductus hep
communis: Epitelhyperplasi, usikker mtp dysplasi. 

• Juni 2015: Lever-tx. Ingen tegn til dysplasi i resektatet.

Kvinne med PSC – f.1959

Perihepatisk lymfadenopati

Pas med 
PSC og 
lymfeknute i 
lig. hepato-
duodenale

+ +

Hirche et al., 
Int J 
Colorectal
Dis 2004

65-100% av 
pas har 
forstørrede 
lymfeknuter,
oftest i porta
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Galleblærestein Gallegrus og -stein

Galleblærepolypp

Galleblærepolypp:
• 60% er maligne
• Cholecystektomi

(Ny UL etter 3-6 
mndr)

• Årlig UL anbefalt 
i Guidelines for 
screening mtp
galleblærepolypp

Stor galleblære

Galleblæren:
Patologisk >4cm i 
tverrdiameter

Stor galleblære 
ses hyppig ved 
PSC. Usikker 
betydning.

Stor galleblære

Galleblærevegg:
Patologisk >4mm
Vanligvis 2-3mm

Viktig å se etter 
«rufsete» vegg.

• Dilaterte galleganger?

• Galleblære – polypp, stein

• Fibrose-/cirrhosevurdering

• Skanning mtp fokale lesjoner
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Vurdering av leverfibrose / cirrhose

Ascites

Forstørret lobus caudatus

Dilatert v portae?

V portae:
Vanligvis < 1.3mm

Dilatert ved portal 
hypertensjon

Mean velocity i vena porta Hastighetsprofil i v. hepatica

Dopplerundersøkelse

Normal flowhastighet v porta God flowvariasjon, trifasisk flowprofil

Mean velocity i vena porta Hastighetsprofil i v. hepatica

Dopplerundersøkelse

Lett avflatet flow, bifasisk flowprofil –
økt leverstivhet?

Redusert flowhastighet – flow kan 
være reversert ved cirrhose

Splenomegali – ved portal HT
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Splenomegali – ved portal HT

Corpechot et al., Gastroenterology 2014

Follow-up (Years) Extended Follow-up (Years)
0     1     2     3     4     5     6     7     8    9 0           1          2           3          4         5

Baseline liver stiffness (LSM) Change in liver stiffne ss (∆LSM)

Baseline-verdier og endringer i leverstivhet
målt ved TE – ass. med outcome ved PSC

Philips iU22

Elastografi - leverstivhetsmåling Elastografi - leverstivhetsmåling

• Dilaterte galleganger?

• Galleblære – polypp, stein

• Fibrose-/cirrhosevurdering

• Skanning mtp fokale lesjoner

Formål med ultralydundersøkelsen Fokale lesjoner – CCA, HCC

Cholangiocarcinom
• 10-15%, ca 50% første året
• Uavhengig av cirrhose
• Mistenk ved rask symptomprogresjon!
• MRCP+MR lever, ERCP med børstecytologi
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Hyperenhanced in 
arterial phase

CCA

CCA Hypoenhanced
with rim-like 
hyperenhance. in 
arterial phase

Fokale lesjoner – CCA Fokale lesjoner – CCA

Fokale lesjoner – CCA

Kontrast-ultralyd?
Real Time Tissue Elastography?

Fokale lesjoner – CCA

Fokale lesjoner – CCA

Image10.wmv

Fokale lesjoner – CCA
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The future is ultrasonic!

Årlig ultralyd anbefalt ved PSC!

Elastografi - leverstivhetsmåling

1) Fibroscan
2) Real Time Tissue Elastogr.
3) ARFI (point shear wave elast.)
4) ElastPQ (point shear wave el.)
5) Supersonic/ShearWave
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