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Crohn’s sykdom hos pasient med fortykket 
tarmvegg, stenose, entero-enterisk fistel og 
abscess. 



Ulcerative colitis
-General

• Bowel wall thickness of 3-10 
mm

• Mucosa thicker than
submucosa

• Continuous spread from rectum
and proximally

• Flattened haustra
• Collapsed lumen
• Usually preserved stratification
• Pericolic fat and muscularis 

propria usually not involved

Ulcerøs colitt
-Generelt



Ulcerative colitis
-Gener

Colon ascendens m/ulcerasjoner

Colon sigmodeum prox

Distale  sigmo med 
pseudopolypper

Proktitt

Col. desc med tom lumen

Ulcerøs colitt
-Eksempler



Primærdiagnostikk
-Generell

• Veggtykkelse  3-15 mm
• 3 mm brukt som cut off i kliniske 

studier
• God reproduserbarhet mellom 

observatører

• Flekkvis utbredelse
• Prominent submukosa
• Tap av vegglag indikerer transmural 

sukdom, ulcerasjoner eller kronisk 
inflammasjon

• Mesenteriell affeksjon med 
fettvevsproliferasjon

• Tap av peristaltikk og elastisitet
• Fikserte vinkler
• Avsmalnet lumen



Primærdiagnostikk
-Deteksjon



Primærdiagnostikk
-Deteksjon

Sens: 0.88 (0.85–0.91), Spec 0.97 (0.96–0.98)

Dong et al. 2014



Primærdiagnostikk
-Utbredelse



Wall thickness
-Grading-UC

Considerable overlap in wall thickness between moderate (D-F) and severe UC (A-C). 
Moderate 7 mm (6-7.5) and severe 8 (6-10mm)

Antonelli et al 2011

IBD
-Gradering UC



Primærdiagnostikk
-Veggtykkelse

Lett(<5mm)

Moderat(5-8mm)

Uttalt (>8 mm)



Vegglag
-Fibrose vs inflammasjon

20 pasienter operert pga stenose eller behandlingsrefraktær Crohns 
sykdom, 19 pasienter med medisinsk behandling for en akutt forverring og
30 friske frivillige

Tykkelse av vegglag mot gruppe

P=0,005

p=<0,001

Relativ tykkelse av submukosa
mot gruppe.

P=0,027

Nylund et al. 2013



Vegglag
-Elastisitet in vitro

In vitro strain elastografi av en stenose. Tydelig overgang (pil) mellom det 
inflammerte området (mest rødt) og det fibrotiske området (mest blått).

Havre RF et al, Ultraschall 2014 Strain assessment in surgically resected inflammatory and 
neoplastic bowel lesions.



Vegglag
-Ulcerasjoner

Ulcerasjon i terminal ileum hos Crohn pasientUlcerasjoner er i colon asc. ved ulcerøs colitt



Blodforsyning
-Flow i sentrale kar

•Det skjer endringer i flow i abdominalkar ved IBD
•Endringene er avhengige av

•Alvorligheten av inflammasjon
•Lokalitet av inflammasjonen
•Lengden av det affiserte tarmesgmentet

•Lite klinisk nytt pga stor interindividuell variasjon

Dietrich et al. Review 2007, Nylund et al review 2010, EFSUMB GIUS recommendations 2016



Blodforsyning
-Vaskularitet i tarmeveggen

Spalinger et al 2000, Esteban et al 2001,  Neye et al. 2004, Drews et al 2009

• FargeDoppler optimalisert for små kar med 
lave hastigheter.

• Flere semikvantitative scroringsystemer for 
Crohns sykdom (0-2Esteban et al,  0-
3Spalinger, 0-4Limbergs score)

• Basert på “tetthet av kar” detektert i tarmvegg
• Få studier gjort mot endoskopisk gullstandard

• Ikke validert, men praktisk for klinisk bruk



Parente et al. 2009

Parente et al 2009: n=83
Endoscopy: Barons score

0=Remission
1=Mild
2=Moderate
3=Severe

Ultrasound score
0=Remisson (BTW<4 mm, no/little

Doppler signals
1=Mild (BWT 4-6 mm, Doppler activity
2=Moderate (BWT 6-8 mm, Doppler 

activity)
3=Severe (BWT>8 mm, Doppler 

activity)
At 3, 9 and 15 months kappa was 0.76, 
0.88 and 0.90

US-score 3 vs Baron score 3

Vaskularitet i veggen
-Ulcerøs colitt



Blodforsyning
-Vaskularitet i tarmveggen

• Blod som renner sakte
(kapillærer, arterioler) 
detekteres ikke av farge
DopplerS

• Kontrastforsterket ultralyd
(CEUS) bedrer deteksjonen
av disse karen

• Endringer i
kontrastforsterking over tid
(Dynamic contrast-
enhanced  ultrasound) kan
brukes for å undersøke
perfusjon.



Blodforsyning
-Vaskularitet

EFSUMB guidelines 
CEUS (2011)
-non-hepatic applications



Ekstramurale funn
-Fettvevsproliferasjon

Relativt hypoekkogent
Relativt hyperekkogent

Fettvevsinfiltrasjon i tverrsnitt



Ekstramurale funn
-Mesenterielle lymfeknuter

Utbredte konglomerater med reaktive, klart forstørrede lymfeknuter

Synlige lymfeknuter i mesenteriet



Sykdomsaktivitet
-Ulcerøs colitt

Considerable overlap in wall thickness between moderate (D-F) and severe UC (A-C). 
Moderate 7 mm (6-7.5) and severe 8 (6-10mm)

Antonelli et al 2011

Sykdomsaktivitet
-Ulcerøs colitt



Sykdomsaktivitet

Ingen gullstandard

Crohn’s disease activity index (CDAI) brukes, men 
subjektiv

Andre: Harvey-Bradshaw, CRP, kalprotektin, 
endoskopi-indekser

Signifikante forskjeller mellom «aktiv» og «inaktiv 
sykdom» for mange B-mode, fargeDoppler og 
pulset Doppler parametre

MEN ingen klar cut off Lite brukt i praksis

Sykdomsaktivitet
-Crohns sykdom



Sykdomsaktivitet

Ileum Right 

colon

Transver

se colon

Left 

colon

Rectum Total

Bowel wall

thickness

(0-3)

0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-15

Colour Doppler 

score (0-2)

0-2 0-2 0-2 0-2 0-8

Stratification 

(0-2)

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10

Score 0-33

40 pasienter med Crohns 
sykdom undersøkt med 
ileokoloskopi og 
sammenliknet med ultralyd.

Presentert NFUDs årsmøte, Tønsberg 2017

Simplified ultrasound
score (SUS-CD)
vs simplified
endoscopic index
(SES-CD)



Fibrose vs inflammasjon
-Resultat: Perfusjon

Kim Nylund

P=0,001

P=0,273
P=0,006



Komplikasjoner
-Strikturer/stenoser

«Klassisk stenose» i terminale ileum med prestenotisk dilatasjon



Komplikasjoner
-Strikturer/stenoser

Striktur i neoterminal ileum med prestenotisk dilatasjon



Komplikasjoner
-Strikturer/stenoser

«Panoramic» funksjon brukt for å demonstrere lang stenose 
i terminale ileum med prestenotisk dilatasjon 



Komplikasjoner
-Stenose

Stenose i colon descendens med prestenotisk dilatasjon

Detalj fra selve stenosen

Noen ganger får man ikke oversikt uten å bruke den kurvilineære proben



Komplikasjoner
-Stenose

Stenose uten prestenotisk dilatasjon i terminale ileum



Komplikasjoner
-Abscesser og infiltrater

Abscess som kommuniserer til tarm via 
sinus

I et annet plan sees gassinnhold i 
abscesshulen mer tydelig



Komplikasjoner
-Abscesser og infiltrater

Abscess med sinus fra tynntarm



Komplikasjoner
-Abscesser og infiltrater

Kontrastforsterket ultralyd av hypoekkoisk område ved en tynntarmskonglomerat



Komplikasjoner
-Abscesser og infiltrater

41 år gml kvinne operert med reseksjon av flere stenoser og neoterminale ileum
Smerter i høyre fossa ved gange.



Komplikasjoner
-Fistler og sinuser

Entero-enterisk fistel hos pasient med mb Crohn



Komplikasjoner
-Fistler og sinuser

Sinusgang til abscess i bekkenet



Komplikasjoner
-Deteksjon

Type Sensitivitet Spesifisitet

Stenose 74-100% 91-100%

Fistel 71-87% 90-96%

Abscess 71-94% 69-94%



Oppfølging

Start behandling
CDAI 246

4 uker
CDAI 266

3 mndr
CDAI 76

Kvinne, 31

Oppfølging



Oppfølging

Longitudinelle studier:

«Resection»: Veggtykkelse >7 mm predikerer kirurgi i 
terminale ileum

«Recurrence»: Tilbakefall etter kirurgi predikeres ved 
veggtykkelse >3mm 12 mndr etter kirurgi i 
anastomoseområdet

«Remission»: Redusert veggtykkelse eller doppler
oppladning 

«Relapse»: Forverring veggtykkelse eller 
doppleroppladning

Oppfølging



Treatment failure:
-Thickness of the proper muscle

-6/14 pasienter med terapisvikt etter 3 mndr.  Fortykket muscularis propria ved start 
av behandling og etter 1 mnd. Significantly thickened proper muscle after 1 month.

F. Sævik et al. Inflammatory Bowel diseases, 2014

Pasienter med  akutt forverring
av Crohn’s sykdom 
undersøkt med høyfrekvent og
kontrastforsterket ultralyd 
Før behandlingsstart og 1,3 og 
12 mndr senere

Behandling: Steroider eller anti 
TNF

Oppfølging
-Kontrastforsterket ultralyd



Oppfølging
-Kontrastforsterket ultralyd

F. Sævik et al, Abstract UEGW 2013

Klar forskjell i perfusjon mellom pasienter med terapisvikt og 
de med terapieffekt allerede etter 1 mnd

n=14
Pasienter med  akutt forverring
av Crohn’s sykdom 
undersøkt med høyfrekvent og
kontrastforsterket ultralyd 
Før behandlingsstart og 1,3 og 
12 mndr senere



Oppfølging
-Kontrastforsterket ultralyd

• Quaia 2016: n=50, CD terminale 
ileum

• Biologisk behandling m/uten 
steroider

• Undersøkt med UL FØR og 6 uker 
ETTER behandlingsoppstart

• Prosent endring i kontrast-
oppladning FØR og ETTER

• Endepunkt: Endoskopi med 
CDEIS og CDAI etter 3 mndr

• CDEIS 10-15 og histologisk inflammasjonsscore 
<7 og/eller fall i CDAI på 70 poeng

Denne grønne regionen er i tarmveggen 
og den gule i mesenteriet

Kurvene viser intensitet (au) over tid (s)



Quaia et al, Radiology, Nov 2016

Oppfølging
-Kontrastforsterket ultralyd

Prosent endring av multiple variabler derivert fra tids-intensitetskurven



Oppfølging
-Transmural tilhelning

• Undersøkelse med ilekolonoskopi, 
ultralyd og MR før oppstart 
biologisk behandling og etter 2 år.

• 80 pasienter startet med anti-TNF i 
perioden. 40 stk stod på anti-TNF 
etter 2 år

• Klinisk remisjon: CDAI<150 uten 
steroider

• Mucosal tilhelning: SES-CD≤2
• Transmural tilhelning: 

Veggtykkelse <3 mm

Castiglione et al 2017

80 pasienter 40 ekskludert pga
Ingen effekt (7), 
bivirkninger (15), 
kirurgi (8), 10 
kontra MRI



Indikasjoner
Ultralyd tarm ved IBD

-Når?

Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning

Utgangspunkt: Erstatning: Triage: Tillegg:

Første test Første test Ny test Første test

Eksisterende test Ny test Eksisterende test Eksisterende test

Ny test+ +

+

+ +

+

-

-

- -
-

-



Indikasjoner
Ultralyd tarm ved IBD

-Når? 

Befolkning Befolkning Befolkning Befolkning

Utgangspunkt: Erstatning: Triage: Tillegg:

Kalprotektin Kalprotektin Ultralyd tarm Kalprotektin

Ileokoloskopi Ultralyd tarm Ileokoloskopi Ileokoloskopi

Ultralyd tarm+ +

+

+ +

+

-

-

- -
-

-
Kontroll/oppfølging Primærdiagnostikk

Lav sannsynlighet Høy sannsynlighet



Oppsummering

Lav kostnad, lite ubehag 
og liten 
kort/langtidsrisiko ved 
ultralyd tarm

Fleksibel diagnostikk

Nyttig både ved 
primærdiagnostikk, 
sykdomsaktivitet og 
komplikasjoner

Kan potensielt skille 
arrvev fra betennelse 
og brukes i oppfølging

Oppsummering



NSGU

Bilde av NSGU-gjengen i Bergen i sol
Tatt med svært rask lukkertid


