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• Ultralydmetoder ved diffuse leversykdommer
• Elastografi

– Nytteverdi
– Teknikker
– Feilkilder

• Diffuse leversykdommer
– Deskriptive tilstander

• Steatose
• Fibrose
• Cirrhose

– Sykdommer
• Hepatitter (AIH, Hep B og C, toksisk)
• PBC
• Vaskulære forstyrrelser

Oppsummering



Ultralydmetoder
ved diffuse leversykdommer

• Ultralyd lever
– B-mode
– Doppler

• Farge Doppler
• Pulset Doppler

– Elastografi
• (Strain)
• Shear wave

– Kontrastforsterket ultralyd
• Ultralydveiledet leverbiopsi (Menghini eller 

Pistol)
• Ultralydveiledet ablasjonsteknikker



Elastografi:
Mulig nytte ved diffus leversykdom

• Evaluere progresjon av kronisk leversykdom 
uten biopsi

• Evaluere risiko for komplikasjoner hos 
pasienter med kronisk leversykdom

• Screene pasienter i risikogrupper for 
leversykdom uten biopsi

R.F. Havre



Elastografiteknikker:
-Hovedkonsepter

– Strain: måler deformasjon i vevet etter en 
kompresjon

– Shear wave: disse bølgene oppstår 
perpendikulært på en akustisk impuls som 
deponeres i vevet. Hastigheten på skjærebølgen 
måles og kvadratet av  denne hastigheten er 
proposjonal med elastisk modulus, E. 

R.F. Havre



Elastografiteknikker:
-Kommersielle benevnelser



Elastografiteknikker:
-Kommersielle benevnelser



Elastografiteknikker:
-Kommersielle benevnelser



Aixplorer, SSI

Philips XU22, 
Elast PQ

Hitachi Ascendus
RTE

GE E9 E-score
+ SWE

R.F. Havre
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Fraquelli, M. et al. Gut 2007;56:968-973

Transient elastography (TE) results according to
A the fibrosis score  (Metavir) 

B the necroinflammatory activity 
(195 patients who underwent both TE and liver biopsy)

A B



Accuracy of real‐time shear wave elastography for assessing liver 
fibrosis in chronic hepatitis C: A pilot study

Ferraioli G. et al. Accuracy of real-time shear wave elastography for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis C: A pilot study 
Hepatology.Volume 56, Issue 6, pages 2125-2133, 31 AUG 2012

ROC curves: Comparison 
between  Transient 
Elastography (fibroscan) 
and Supersonic shear wave 
imaging (SSI) in separating 
fibrosis grade (Metavir 0-4).
N=121

A: F0-F1 vs >F2
B: F0-F2 vs >F3
C: F0-F3 vs F4

R.F. Havre



Feilkilder:
Målingene påvirker av en rekke ulike faktorer

Elastogram

FibroseFibrose

Trykkkraft
med proben

og
respirasjons-

fase

Trykkkraft
med proben

og
respirasjons-

fase

Aktiv
inflammasjon
og hjertesvikt

Aktiv
inflammasjon
og hjertesvikt

R.F. Havre



Feilkilder
-Eksempler

• Konvertering fra m/sKPa (Formel er unøyaktig)

• For grunn måling (Måling nær leverkapselen)

• For dyp måling (Shear wave attenuation)

• Faste < 3timer

• Respirasjonsfase (Må standardiseres)

• Høyre leverlapp: større, mindre bevegelse, økt
reproduserbarhet

• Høyre hjertesvikt: Leverstuvning gir økt stivhet

• ALAT-nivå: Aktiv hepatitt gir økt stivhet

R.F. Havre



Feilkilder:
Dette bør være på plass

• Spesialistpoliklinikk med utredning av leversykdommer 
og  oppfølging av kroniske leversykdommer

• Personale med interesse for  og kompetanse i UL 
undersøkelse av lever og  galleveier
– Legen undersøker pasienten selv som ledd i  klinisk 

undersøkelse
– Andre modeller: Sykepleier gjør Fibroscan eller 

radiolog/radiograf utfører leverelastografi

• UL skanner med nødvendig programpakke for shear-
wave elastografi /Fibroscan

• Bruker har fått opplæring og noe erfaring med 
metoden



Diffuse leversykdommer
-Steatose

• Hyperekkogent parenchym
• Attenuasjon
• Hepatomegali kan forekomme
• Tap av flowvariabilitet i levervener
• Levervene kan også være vanskelig 

å se
• Pga ulik fettfordeling kan områder 

ha redusert/økt ekkogenisistet

Lever mot hø. nyre

Attenuasjon pga økt fettinnhold
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Diffuse leversykdommer

-Steatose

Fettlever med områder med fokal fettsparing



23

Diffuse leversykdommer
-Steatose

Fett sparing kan ofte ligge inn mot galleblæren, men det kan også omfatte 
betydelig større områder.



Cirrhose
Diffuse leversykdommer

-Fibrose

Gullstandard er histologi. For eksempel Metavir score:
●F0: No fibrosis
●F1: Portal fibrosis without septa
●F2: Few septa
●F3: Numerous septa without cirrhosis
●F4: Cirrhosis

Men biopsering er invasivt

Serologiske tester kan brukes (ELF, APRI), men disse er avhengig av inflammasjon 
aktivitet, ikke leverspesifikke og påvirkes av gallestase. 

Ultralyd
Ikke spesielle funn ved B-mode
Men elastografi kan brukes til å skille ulike grader av fibrose.



Cirrhose
Diffuse leversykdommer

-Fibrose-grad 0

Elastografi 5KPa (grad 0) hos pasient med inaktiv AIH
uten medisinsk behandling

(Eksempler fra 2D Shear wave Logiq E10)



Cirrhose
Diffuse leversykdommer

-Fibrose-grad 2

Elastografi 9KPa (grad 2) hos pasient med aktiv AIH

(Eksempler fra 2D Shear wave Logiq E10)



Cirrhose
Diffuse leversykdommer

-Fibrose-grad 3

Elastografi 10 Kpa (grad 3) i 
stuvningslever hos pasient med 
fontan sirkulasjon

Elastografi 10 KPa (grad 3) hos pasient 
ferdig-behandlet for hepatitt C 

(Eksempler fra 2D Shear wave Logiq E10)



Diffuse leversykdommer
-Fibrose-grad 4

Elastografi viser 22 Kpa hos PBC pasient 
med ALP 500 og bilirubin 90

(Eksempler fra 2D Shear wave Logiq E10)



Cirrhose
Diffuse leversykdommer

-Cirrhose-1

Sveip venstre leverlapp Sveip høyre leverlapp

Ujevn overflate, grovt parenchym

Skrumpen, avrundet kant, ascites



Diffuse leversykdommer
-Cirrhose-2

• Ca 2/3 av tilfellene kan påvises  tidlig. 
Høy sensitivitet ved mer uttalt sykdom 

B-mode:
• Uregelmessig overflate og kontur
• Økt refleksjon (fibrose)
• Grovt og uregelmessig parenchymekko
• Utvisking portvenevegger

• Atrofi høyre leverlapp
• Hypertrofi lobus caudatus
• Regenerasjonsnoduli
• Fortykket lagdelt galleblære
• Ascites

• NB! Økt risiko HCC

Levercirrhose



Diffuse leversykdommer
-Cirrhose-3

Doppler:

• Avflatet leverveneflow
• Manglende retrograd bølge

Normal

Avflatet leverveneflow (G. Folvik)
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Enlarged caudate lobe
Diffuse leversykdommer

-Cirrhose-4

Forstørret lobus caudatus (segment 1)



Diffuse leversykdommer
-Cirrhose-5

Dilatert V. porta >12,5 mm



Esophageal Varices
Diffuse leversykdommer

-Cirrhose-6

Øsofagusvaricer



Diffuse leversykdommer
-Hepatitt-1

• Periportal
lymfeknuteforstørrelse 
(>19mm) (Hep B og C, AIH 
og PBC)

• Lagdelt fortykket 
galleblærevegg

• Hepatomegali
• Av og til ”starry night liver”

– hyperekkoiske portvene
vegger (”periportal
cuffing”)

– hypoekkoisk
leverparenchym (ødem)

• MEN: oftest normal US 

Starry night liver

Forstørrede lymfeknuter 



Hepatitt
Diffuse leversykdommer

-Hepatitt-2

Forstørrede lymfeknuter i leverhilus ved 
autoimmun hepatitt

«Starry night» lever ved hepatitt C



Toksisk hepatitt etter NSAID

Ultralydveiledet leverbiopsi

Diffuse leversykdommer
Hepatitt-3



Alcoholic Hepatitis
Diffuse leversykdommer

Hepatitt-4

Alkoholisk hepatitt



Diffuse leversykdommer
-Primær biliær cholangitt

• Lite funn tidlig i forløpet

• Periportal fibrose
• Periportale lymfeknuter
• Gallestenssykdom

• Endestadium
• Cirrhose
• Portal hypertensjon

Cirrhotisk lever hos pasient med PBC (G. Folvik)



Vaskulære forstyrrelser
-Portal hypertensjon 

Reversert flow i V. porta og dilatert portvene. 
(G. Folvik)

• Endret flow (normal 12-

24 cm/s)

• Økt portalvenediameter 

(> 13-15mm)

• Økt flow i A. hepatica

• Splenomegali

• Kollateraler/ 

rekanalisert V. 

umbilicalis

Åpen v. umbilicale via lig. falciforme



Vaskulære forstyrrelser
Portal hypertensjon-Portvenetrombose

• Partiell eller 
komplett 
trombosering

• Fargedoppler øker 
sens (Ca 90%)

• CEUS kan øke 
sens. hos pasienter 
med dårlig innsyn

• Påvise trombe med 
karinnvekst

Trombe i porta med og uten farge Doppler (G. Folvik)

Malign trombe i V. porta lader kontrast



Vaskulære forstyrrelser
Portal hypertensjon-Portvenetrombose 2

Portvenen kan rekanaliseres etter en 
trombe

Men kollateraler oppstått i akuttfasen 
kan vedvare. (Her sees en shunt via 
galleblæreveggen.)



Vaskulære forstyrrelser
-Portal hypertensjon-3 

• TIPS: Transjugulær

intrahepatisk

portosystemisk shunt

• Shunt mellom 

venesirkulasjonen og 

portalsirkulasjonen

• Indisert ved intraktabel 

ascites og 

variceblødninger

• Kontrolleres med ultralyd



Vaskulære forstyrrelser
-Budd-Chiari/VOD

Budd-Chiari
• Partiell eller komplett trombosering 

av store levervener
• Asymptomatisk til akutt leversvikt
• Hepatomegali og ascites
• Synlige tromber i vena hepaticae
• Reversert portveneflow
• Hypertrofi av lobus caudatus
• Progressiv splenomegali

Veno-okklusiv sykdom (VOD):
• Okklusjon av små levervener
• reduksjon/ fravær av leverveneflow
• Bidireksjonal oscillerende flow ved 

Doppler i åpne områder
• Akutt reversering av portveneflow

(senere normalisering)
• Ascites
• Fortykket galleblærevegg

Reversert portveneflow (G.Folvik)

Trombe i høyre levervene



Vaskulære forstyrrelser
-Høyresidig hjertesvikt

• Dilaterte levervener

• Dilatasjon av vena cava

– kompresjon/ Valsalva

• Hepatomegali

• Ascites

• Portal hypertensjon

• Endestadium leversykdom

Dilaterte levervener

Pendulerende portaflow



Hjertesvikt
Vaskulære forstyrrelser

-Hjertesvikt

Hjertesvikt hindrer opptak av bilirubin i hepatocytter

Reversert eller pendulerende flow i porta

Dilatert cava og levervener



Elastografi
-Når skal det brukes?

• Ved nydiagnostisert leversykdom
• etter anamnese, klinisk undersøkelse, biokjemi og UL 

lever
• «Baseline verdi» – pasienten er sin egen kontroll

• Ved viral leversykdom før og etter behandling -
motiverende

• Ved oppfølging av kronisk leversykdom av enhver 
etiologi med  leverfibrose grad 1-3 (intervall 1-5 år)

• Ved portal hypertensjon – elastografi kan avklare evt. 
behov for endoskopi

• Ved cirrhose (fibrose grad 4): UL lever for  HCC, 
elastografi >20 og tpk<150 -> gastroskopi



• Steatose er enkelt å påvise.
• Fibrose må man differensiere med elastografi

– Viktig å kjenne begrensingene til metoden
– Dokumentasjonen for eget utstyr

• Cirrhose kan påvises direkte med ultralyd
• Vurdering av leversirkulasjon med ultralyd er 

viktig både i for differensialdiagnostikk mot 
andre sykdommer, men også i oppfølging av 
kronisk leversykdom.

Oppsummering


