
Kronisk pankreatitt vil typisk presentere seg klinisk 
i form av magesmerter, underernæring og i noen til-
feller diabetes. Pasienter som rammes rapporterer 
ofte dårlig livskvalitet. Vanlige risikofaktorer er alko-
holoverforbruk og gallestein. 

Bildediagnostikk har en sentral rolle i utredningen 
av kronisk pankreatitt, og nyere bildemetoder kan 
gi nyttig informasjon om sykdommen i en tidlig fase. 
En internasjonal ekspertgruppe har, på oppdrag fra 
bl.a. European Pancreatic Club (EPC), nylig publisert 
forslag til retningslinjer for radiologisk utredning ved 
mistanke om kronisk pankreatitt, og beskrevet bil-
defunn som er særlig viktige for å gradere alvorlig-
hetsgraden ved kronisk pankreatitt.1 Her presenteres 
ekspertgruppens anbefalinger for radiologisk utred-
ning (figur 1) og gradering av aktuelle bildefunn ved 
mistanke om kronisk pankreatitt.1

CT – førstevalg i primærutredning
Pasienter med klinisk mistanke om kronisk pankreatitt 
grunnet typiske symptomer og kjente aktuelle risiko-
faktorer, bør primært henvises til computertomografi 
(CT) av pankreas. CT er lett tilgjengelig og fremstiller 
pankreasfunn karakteristiske for kronisk pankreatitt 
(parenkymatrofi, forkalkninger i parenkymet eller i 
pankreasganger, kaliberveksling i pankreasganger, 

pseudocyster). CT er også nyttig for å utelukke even-
tuell annen bakenforliggende årsak, f.eks. malignitet. 

Ved typisk sykehistorie og CT-funn som avdekker for-
kalkninger i pankreas og ledsagende moderate eller 
uttalte duktale forandringer med kaliberveksling (fi-
gur 2), vil aktuelle bildefunn være diagnostiske for 
kronisk pankreatitt ut fra M-ANNHEIM-diagnostiske 
kriterier.2 Ved kun milde duktale forandringer (med 
affeksjon av sideganger, men med normal hoved-
gang) og pseudocyster, vil kronisk pankreatitt være 
sannsynlig, selv om diagnosen enda ikke er sikker.2

Negativt CT-funn utelukker ikke at pasienter har 
kronisk pankreatitt. CT er nemlig dårlig egnet til å 
fremstille mer subtile pankreasforandringer, noe som 
typisk forekommer hos pasienter med mild sykdom 
eller tidlig i sykdomsforløpet ved kronisk pankreatitt.  

MR/MRCP – nyttig supplement 
Magnetisk resonanstomografi (MR) av pankreas og 
MR kolangiopankreatikografi (MRCP) kan være in-
disert hos pasienter der CT har vist kun beskjedne (el-
ler fravær av) patologiske forandringer og den kliniske 
mistanken om kronisk pankreatitt fortsatt er høy. MR/
MRCP gir særlig detaljert fremstilling av strikturer og 
kalibervekslinger i hoved- og sideganger, og fremstil-
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ler cystiske lesjoner bedre enn på CT (figur 2). MR/
MRCP er derfor bedre egnet til å fremstille tidlige/
milde forandringer ved kronisk pankreatitt. 

Hos pasienter med sterk mistanke om kronisk pankre-
atitt og normal MR/MRCP, kan det i noen tilfeller være 
aktuelt å utføre sekretin-stimulert MRCP (s-MRCP). 
Denne undersøkelsen gir en bedre fremstilling av pan-
kreasgangene (intravenøs sekretin fører til økt ekso-
krin pankreasutskillelse), og har vist seg lovende for å 
fremstille tidlige forandringer ved kronisk pankreatitt.3 
S-MRCP er dessuten en lovende noninvasiv metode 
som kan belyse viktige patofysiologiske mekanismer 
som er relevante i utviklingen av kronisk pankreatitt.3 
Diffusjonsvektet MR (DWI) er en MR-teknikk som av-
bilder diffusjonsrestriksjon i vevet, noe som har vist 
seg å være assosiert med fibrose. Denne teknikken 
kan derfor egne seg til å kvantifisere grad av fibrose i 
pankreas ved kronisk pankreatitt.3,4

EUS – alternativt supplement
Endoskopisk ultralyd (EUS) av pankreas er også et 
godt og mye brukt alternativ for videre utredning 
ved inkonklusiv CT og vedvarende klinisk mistanke 
om kronisk pankreatitt. I likhet med MR/MRCP mu-
liggjør EUS en fremstilling av mer subtile endringer i 
pankreasstruktur og pankreasganger, typisk for mild/

tidlig kronisk pankreatitt. Imidlertid er undersøkelsen 
svært observatøravhengig, og det kan noen ganger 
være teknisk krevende å få fullgod fremstilling av alle 
avsnitt av pankreas.  

TUS – nyttig supplement
Transabdominal ultralyd (TUS) er ofte førstelinjeun-
dersøkelse ved utredning av øvre abdominalsmerter, 
og hos pasienter med godt innsyn og positive funn 
vil dette gi økt sannsynlighet for at kronisk pankrea-
titt foreligger.5 TUS er også særlig nyttig ved oppføl-
ging av pasienter med kjent kronisk pankreatitt for å 
vurdere endringer i pankreasgang/pankreasstruktur, 
tilkomne forkalkninger eller komplikasjoner.  

Radiologisk gradering av alvorlighetsgrad ved 
kronisk pankreatitt
Det finnes ingen etablert internasjonal standard for 
radiologisk gradering av alvorlighetsgrad ved kronisk 
pankreatitt, selv om mange av de etablerte klassifi-
kasjonene for kronisk pankreatitt (bl.a. Cambridge og 
M-ANNHEIM) inkluderer funn fra radiologiske under-
søkelser i aktuelle klassifikasjoner (f.eks. forkalkninger i 
pankreas og endringer i pankreasgang).    

Det er derfor behov for å utvikle et radiologisk grade-
ringssystem som inkorporerer alle de viktigste bilde-

Figur 1
Utredningsalgoritme for pasienter med mistanke om kronisk pankreatitt

Milde gangforandringer
Gjentatte eller  

vedvarende pseudocyster

Forkalninger
Moderate eller  

uttalte gangforandringer
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funnene som er relevante for alvorlighetsgraden ved 
kronisk pankreatitt, og at dette radiologiske graderings-
systemet valideres i ulike kronisk pankreatitt-kohorter.

Ekspertgruppen anbefaler at følgende bildefunn fra 
tverrsnittsavbildning med CT/MR inkorporeres i den 
aktuelle gradering:1

•  Sykdomsutbredelse (fokal eller diffus; graderes) 
•  Atrofi (to-punkts mål eller volum; graderes)
•  Endringer i pankreasganger (graderes)
 - Utvidelse av hovedpankreasgang
 -  Uregelmessig gangstruktur eller striktur i hovedpan-

kreasgang
 - Uregelmessige sideganger
•  Forkalkninger i pankreas (antall og størrelse; graderes)
•  Fibrose (diffusjonsvektet/avansert MR; graderes)

I tillegg er det aktuelt å registrere funn fra ev. s-MRCP 
og andre relevante bildefunn, slik som pseudocyster 
eller tilkomne komplikasjoner. 
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KONKLUSJON

CT abdomen er førstevalg som primærundersø-
kelse ved klinisk mistanke om kronisk pankreatitt 
og vil kunne påvise funn som er diagnostisk for 
kronisk pankreatitt, samt utelukke annen baken-
forliggende sykdom. Ved mild/tidlig kronisk pan-
kreatitt, der det oftest er beskjedne CT-funn, vil 
MR/MRCP/EUS, eventuelt med supplerende dif-
fusjonsserier og/eller s-MRCP, kunne gi ytterligere 
nyttig informasjon om mer subtile forandringer i 
pankreas. 

Videre vil man kunne fremstille tidlige funksjonelle 
endringer i pankreas av mulig betydning for videre 
sykdomsutvikling ved kronisk pankreatitt. Bruk av 
standardisert gradering av bildefunn ved kronisk 
pankreatitt vil være et nyttig verktøy for å avdekke 
sammenhenger mellom bildefunn og klinisk for-
løp, og vil på sikt gi grunnlag for mer skredder-
sydd pasientbehandling ved kronisk pankreatitt.

Figur 2
Typiske bildefunn på CT og MRCP ved kronisk pankreatitt
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