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Agenda

 Kronisk stråleskadet

tarm

 Malignitet

 Akutt iskemisk kolitt

 Portal hypertensiv 

enteropati

 Diverse tilstander Veggtykkelse > 3mm

Lite karsignaler til mucosa/ 

submucosa

Høy RI > 0,60



Kronisk stråleskadet tarm

 Symptomer

 Diarè, kvalme, vekttap, 

magesmerter, intestinal 

obstruksjon, perforasjon av 

tarm, fistler, infeksjoner

 Malabsorbsjon

 Patologiske forandringer

 Oblitererende endarteritt

 Intestinal iskemi

 Striktur, fibrose



Ca cervicis, strålebehandlet 1978



Malabsorbsjon etter tidligere 

stråleterapi



Pelvic radiation disease

 Sarkom i bekkenet på 

-80 tallet

 Høyresidig

nefrektomert pga

hydronefrose





Ultralydfunn ved malignitet

 Asymetrisk

veggtykkelse

 Endret ekkogen

lagdeling

 Lavekkogen vegg

 Patologiske kar

 Gjennomvekst?

 Redusert peristaltikk

 Luft / væske / 

avføring proksimalt 

for tumor

 Mesenterielle glandler

 Metastaser



Utredning mistanke om 

malignitet



CEA 3516



Pas innlagt med kraftig cystitt







Adenocarcinom øvre jejunum



Follikulært B-celle lymfom i tynntarm



Abdominalt mesotheliom



Malingt melanom med met.



Carcinoid tumor tynntarm

(CrA 126)
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GIST (ventrikkel)
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Ulcerøs kolitt og CRC





Akutt iskemisk kolitt

 Akutte kraftige magesmerter 

etterfulgt av blodig diaré

 Ikke peritonitt

 Blodprøver normale

 Skopi:

 Langsgående ulcerasjoner

 Ødem 

 Spontan tilheling i løpet av få 

dager



Akutt venstresidig iskemisk

kolitt



6 dager senere



Akutt høyresidig iskemisk kolitt



Power doppler av mural sirkulasjon

 Akutt

 Sparsomme signaler

 Etter 4 dager

 Økt sirkulasjon



Resistensindeks i tarmveggen 

RI=(Fmax–Fmin) / Fmax.

Høy RI i akuttfasen RI avtar under tilheling



Venøs drenasje:

Tarmødem ved høyt portatrykk

 Høyt portatrykk

forplantes til 

endeorgan

 Ødem i submucosa

med sparsomme 

karsignaler

 Portosystemiske 

shunter kan forandre 

bildet



Levercirrhose:

PSC/ UC, spenomegali (pre-tx)



Akutt hematemese:

Strikkligering av ØV



Årsaken til pasientens variser?





Portal hypertensiv colonopati
-trombe i v.mesenterica inferior-



Pas (trombe v.mes.inf + PVT)



Diverse tilstander

 Ultralyd kan gi verdifull informasjon ved en 

rekke ulike andre sykdommer i tarmen

 Viktig å sammenholde UL-funn med 

klinikk, lab-funn og evt radiologiske funn



Strangulasjon: avklemt sirkulasjon

 Venøs drenasje har 

lavest trykk og 

avklemmes først

 Arteriell RI øker når 

venøs motstand øker

 Vevstrykk > arterielt trykk
 Ødem 

 Nekroser

 Økt permeabilitet

 Perforasjon



Adheranseileus: Torkvert tynntarm

 2 mndr tiltagende symptomer

 Magesmerter

 Vekttap

 Oppkast etter mat

 Oppkast utenom matinntak



Strangulasjon av jejunum



Invaginasjon



Colon ascendens



GVHD



Divertikulitt
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Akutt appendicitt 



Akutte magesmerter og diare, 

mann- 89

 Histologi: 
 Utbredte ulcerasjoner i terminale ileum

 Spredte små ulcerasjoner og fokal 

uspesifikk kronisk betennelse i høyre 

colon

 ”Crohns sykdom bør overveies 

hos denne pasienten”



 Feces: 

 Yersinia enterocolitica
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Akutt kolitt etter reise

 Feces:

 Salmonella
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Akutt kolitt etter antibiotikakur

Feces:
Cl.difficile



Konklusjon 

 GIUS er et godt hjelpemiddel til å avklare 

patologiske tilstander i tarmen

 Sammen med god anamnese, lab-funn, 

endoskopi og evt. radiologi bidrar UL til en 

rask diagnostikk og målrettet behandling


