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Introduktion

Catherine Olsson

Den här metoden har utvecklats av en Canadian diagnostic medical sonographer med 22 års 
erfarenhet av ultraljudsundersökningar. Metoden syftar till att ge struktur och stöd för nybörjare vid 
bukdiagnostik.

Efter några veckors kurs med handledare i ultraljudsteknik,-fysik, och Helsingborgsmetoden är det 
meningen att undersökaren själv ska kunna generera de standardbilder som metoden omfattar. 
Undersökningen utförs i samma systematiska ordning. Därmed blir det lättare för undersökaren att 
känna igen de normala och lättare att upptäcka, bevisa och dokumentera patologiska fynd. Bild 
dokumention vid ultraljud är lika viktigt som vid andra modaliteter.



  

Presentationen är uppdelad i två delar.

Del 1    Helsingborgs 20 standardbilder 
             (njurarna inkluderas/exkluderas beroende på frågeställningen och 
undersökaren, ytterligare bilder tas vid patologi)

Del 2    De 20 beskrivna bilderna med korrelerande patologi, 
             transducerplacering och teknik.

Catherine Olsson

Bildtagande, diagnosen och diktamen av följande fall utförs av C.Olsson

Presentationen är uppdelad i två delar.



  

Del 1: Standardbilder
Standardbilder (ytterligare bilder tas vid patologi)
Del 1.

1. Trans distalt caput pan 2. Trans caput/corpus pan 3. Trans corpus/cauda pan 4. Long mjälten med 
cauda pancreatis i hilus

5. Long Ren Sin 6. Trans Ren Sin 

7. Long Corpus pan. med SMV 8. Long Caput Pan Catherine Olsson



  

Del 1: Standardbilder

9. Long gallblåsa 10. Trans gallblåsa 11. Long GB i vänster sidoläge

12. Long CD i leverhilus 13. Long CD till papillen

14. Long hep sin 15. Long lobus caudatus hep sin
Catherine Olsson



  Del 1: Standardbilder 

Catherine Olsson

16. Long hep dx tillsammans med ren dx 17. Trans oblique porta dx och sin

18. Long hep dx lateralt 

19. Long ren dx 20. Trans ren dx



  

 Puta ut med magen
 Bukandning.
 ”Abdominal breathing”   
 

Betyder samma sak och denna
andningsteknik nämns ofta i 
detta material.
 

http://3.bp.blogspot.com/_O8LPPqIMOrc/S7l_cWc-oCI/AAAAAAAACdE/FHmN66T63BI/s1600/Abdominal-Diaphragmatic-Breathing-Exercises-Technique-Benefits-Instructions-Definition-Abdominal-Rib-Cage-%2BMuscles-Workouts-Health-Fitness-Tips-Facts-Healthy-Lifestyle.jpg


  

Del 2: 
Bild 1: Trans distalt caput pancreas  

teknik 

Catherine Olsson

Del 2

Transversalt distalt caput pancreatis vid övergången 
caput/pars horisontalis duodeni

Trans i förhållande  till caput pancreatis, trans till organet,  
inte till patientkroppen. 
Tryck ordentligt på patienten för att reducera avståndet till organet och få
bättre upplösning. Tarmgas kan ibland flyttas med successivt ökande tryck med       
transducern.

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.graphicpulse.com/medill/pancreas.jpg&imgrefurl=http://www.graphicpulse.com/medill/wpancr.html&h=365&w=500&sz=143&hl=sv&start=18&tbnid=Pu-JHrB94Fbk2M:&tbnh=95&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dpancreas%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%26lr%3D%26sa%3DN


  

Bild 1:Trans distalt 
caput pancreas med 

patologi

Catherine Olsson

    Bild 1 Trans distalt caput pancreatis med patologi

Choledochuskonkrement Duodenaldivertikel. Linjärt eko, som
verkar ligga i caput pancreatisvävnaden
är typiskt för en gasfylld duodenaldivertikel.  



  

Bild 1: Trans distalt caput pancreas med 
patologi

Bild 1 Trans distalt caput pancreatis med patologi

Kronisk pancreatit. Förkalkning (pil)
 med bakomliggande skugga. 

Trans lågekogen tumör vid papillen

Catherine Olsson



  

Bild 2: Trans caput/corpus pancreas teknik

Bild 2   Trans caput /corpus pancreatis vid portakonfluens

Vinkla igenom och försök använd vänster leverlob 
som ett ultraljudsfönster.

Bilderna blir oftast bättre om man ber patienten 
”puta ut med magen”.

Tryck långsamt men ordentligt för att reducera
avståndet till organet och flytta tarmgas.

Tryck inte för hårt på magra patienter.

Trans till organet, inte kroppen.

 Om gas i colon transversum skymmer pancreas,
 vinkla kranialt under tarmslyngorna istället.

Genom att framställa vena lienalis, SMA, porta-
konfluens, aorta och vena cava kan pancreas
avgränsas.

Catherine Olsson
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Pancreas teknik stående med 
vatten.

Teknik pancreas

Om pancreas är svårvisualiserad, ge vatten och använd vattnet i magsäcken 
som ett ultraljudsfönster. Vänta 3-4 minuter så att bubblorna minskar, då får man 
mindre störning i bilden. Undersökningen kan göras liggande eller stående.

Trans svårundersökt patient.
Caput och corpus pancreatis undersökt stående efter 
vattenintag (gul pil).

Catherine Olsson



  

Pancreas teknik höger sidoläge

Catherine Olsson

Teknik pancreas

Om pancreas ligger till vänster om aorta (a) eller 
om ligamentum teres skuggar caput, lägg patienten på höger sida och få corpus 
parallell med transducern (b).

(a) (b)



  

Bild 2: 
Caput 
corpus 

pancreas 
med 

patologi

Bild 2 Trans
caput/corpus
pancreatis,
patologi

Trans caput med förstorad retroperitoneal
 lymfkörtel dikt an mot SMA. Fyndet upptäcks
 lättare om man använder standardbilder.

Trans caput med duodenaldivertikel
(vitt linjärt eko, gul pil).

Trans caput med pseudocysta

Normal trans caput

SMA

 IVC

Catherine Olsson



  

Bild 2: Trans caput pancreas med patologi

    Bild 2 Trans caput pancreatis med patologi

Trans volymsökad caput pancreatis med
synlig ductus pancreaticus. Pancreatit.

Trans väl synligt ventralt pancreasanlag dorsalt i caput. 
Gula pilen pekar på det typiska lågekogena området
dorsalt i caput (normalvariant).

art gastroduodenal

Catherine Olsson



  

Teknik caput pancreas: Gain och 
slope

Catherine Olsson

Öka Gain, för att bättre
bedöma innehållet i 
strukturer, som denna
tumör i caput pancreatis
(mellan kryssen).

När man ökar Gain blir hela 
bilden ljusare, då 
får man kompensera med
TGC i närfältet som i
nedanstående bild.

 
Lågekogen solid caput pancreatisexpansivitet
(mellan kryssen).

Minskar
närfältet



  

Teknik caput pancreas: Dynamic range.

Catherine Olsson

Det är inte fel att minska Dynamic
Range, decibelknappen (Db), och 
skapa en mer kontrastrik bild för 
att bättre visa patologi. 
T ex avgränsa levermetastaser 
eller tumörer i ekorika vävnader.

Bild 2 Trans caput pancreatis 
         med patologi

Trans. Solid tumör i caput pancreatis 



  

Teknik pancreas: Bildstorlek och presentation

Catherine Olsson

Mindre bilder ger oftast bättre ”överblick”och tillsammans
med skriftliga ”landmarks” ett övertygande intryck.

Kronisk pancreatit. 
Trans caput pancreatis med multipla
förkalkningar med bakomliggande ekoskugga.

Trans caput pancreatis.
57-årig man med lågekogen solid expansivitet 
i caput vilken stryper ductus pancreaticus (vit pil).



  

Bild 3: Corpus/cauda pancreas teknik

Catherine Olsson

   Corpus pancreatis kan oftast framställas
   lättare med andningstekniken
   ”puta ut med magen” men för cauda
    be patienten ”andas in”.

  Hur mycket eller hur litet man 
  trycker med transducern är avgörande för 
  pancreasdiagnostik. Tryck ordentligt på 
  normala/kraftiga patienter.

 Om man trycker för mycket på
 magra patienter, kan man komprimera bort 
 kärlen och göra det svårare att avgränsa
 pancreas. 

 Bild 3 Trans corpus/cauda pancreatis



  

Bild 3: Teknik corpus/cauda pancreas. 

Undersökningen av buken utförs bäst stående med
patienten intill undersökarens höft. Med denna ställning kan bukfett och tarmgas
komprimeras och flyttas med transducern utan att undersökarens axel belastas.
Tekniskt omöjligt att komprimera ordentligt med armbågen vilande på patienten.
Upplösningen förbättras med minskat avstånd till organet.  

Bild 3 Teknik corpus/cauda pancreatis

Catherine Olsson



  

Bild 3: Teknik corpus/cauda

Bild 3 Teknik corpus/ cauda pancreatis

Minska förstoringen så att aorta är mitt i bilden, då är
det lättare att uppskatta caudavävnaden på djupet.

Vinkla oftast från höger upp under ventrikeln och
följ vena lienalis. Vävnaden ligger ventralt om venen.

För djupt liggande cauda pancreatis är inandning
oftast bättre än ”puta ut med magen” och tryck
sedan långsamt men ordentligt för att flytta tarmgas 
och minska avståndet till organet (bättre upplösning).

Catherine Olsson

Ren sin

AO



  

Teknik Corpus: Gain, Frekvens, dynamic range,slope

Catherine Olsson

Bild 3 Teknik corpus/ cauda pancreatis

Med kraftiga patienter kan man: 

1. Öka Gain, och kompensera i närfältet med TGC (time gain 
compensation/lutning/slope).
2. Gå ner i Frekvens (lägre F ger bättre penetration).
3. Minska Dynamic range och skapa en mer kontrastrik bild. 

ao
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Bild 3:Corpus/Cauda med 
patologi

Catherine Olsson

Bild 3 Trans corpus/cauda med patologi

Trans. Benign cysta i corpus Trans. Kronisk pancreatit, multipla 
förkalkningar i corpus med 
dilaterad ductus pancreaticus (mellan kryssen)



  

Bild 3:Corpus/cauda pancreas med patologi

Catherine Olsson

Trans lågekogen solid tumör i 
corpus pancreatis
med överväxt på vena lienalis.

27-årig man med ont i epigastriet efter en festlig helg i 
Tyskland. Förhöjt pancreasamylas. Lågekogen 
välavgränsad förändring i corpus som kliniskt stämde
med akut lokaliserad pancreatit. Fyndet hade försvunnit vid 
nästa kontroll.

Bild 3 Trans corpus/ cauda med patologi Patienten (b) undersökt efter vattenintag 
och stående (vit pil)

(b)

Vena lienalis
 överväxt

sma



  

Bild 3:Trans corpus/cauda med patologi

Catherine Olsson

Bild 3 Trans corpus/cauda med patologi

Trans caput och corpus pancreatis (a,b) med multipla solida lågekogena 
välavgränsade fokala tumörer. PAD efter ultraljudsledd biopsi visade metastaser 
från tidigare njurcancer. 



  

Bild 3: Trans corpus/cauda med patologi 

Bild 3 Trans corpus/cauda med patologi

Catherine Olsson

Om man vänjer sig vid att tekniskt framställa
standardbilder på corpus/cauda pancreatis, 
är det lättare att hitta diskret patologi 
som i bild (a) Normal corpus i en kraftig patient..

Lågekogen malignitet i corpus/cauda pancreatis,
Den typiska formen och förväntad ekorik vävnad
saknas och istället ses en diffus lågekogen process.
Ct bekräftar ultraljudsfyndet av malignitet i corpus.

(a)                                                                            (b)



  

Bild 4: Cauda pancreas i mjälthilus

Catherine Olsson

Bild 4 Mjälte longitudinalt med cauda pancreatis i hilus

Patienten i ryggläge med transducern placerad intercostalt. 
Med mindre förstoring kan man uppskatta ekoskillnaden mellan tarmslyngor och 
pancreasvävnaden.
Börja mellan 2 revben och vinkla igenom mjälten, prova er fram.
Man bör undersöka cauda pancreatis intercostalt genom mjälten för att kunna 
uttala sig om denna. Se följande bilder.



  

Bild 4: Cauda pancreas i mjälthilus patologi

Kraftig patient och svårundersökt pancreas från bukväggen. Denna cauda pancreatis tumör hittades först igenom
mjälten.(a) Med mycket transducertryck kunde tumören senare identifieras från bukväggen.(b) 

Corpus från bukväggen (a) ses utan fokala förändningar men om cauda undersöks intercostalt igenom
 mjälte ses i samma patient en solid och cystisk tumör.(b) Bekräftad med CT (c)

ao

(a) (b)

(a) (b)

©



  

Bild 4: Cauda pancreas i mjälthilus med patologi

Catherine Olsson

Bild 4 Cauda pancreatis i mjälthilus med patologi

Kollateraler i mjälthilus hos en patient med 
portal hypertension

Volymsökad cauda pancreatis vid pancreatit

Svamp i mjälten. HögfrekvenstransducerSplenomegali



  

Bild 4: Cauda pancreas i mjälthilus 
patologi

68 årig inneliggande kvinna med polycythemia
skickas för ultraljud njurar p.g.a. ont till vänster i buken

Som bifynd vid undersökning av njurar ses 
en kraftig förstorad mjälte som passar väl med hennes 
grundsjukdom. Men i mjälten finns multipla lågekogena 
kilformade områden och mjältinfarkt misstänks. 
Med hjälp av1ml sonovue kontrastmedel bekräftas fyndet. 
 
   
 

 

(a) .  (b)

(c)
Catherine Olsson



  

Standardnjurbilder och teknik
presenteras mot slutet (bild 5 

,6, 19, 20)

Catherine Olsson

Standardnjurbilder och teknik presenteras mot slutet.

                        

5. Ren sin long 6. Ren sin trans

19. Ren dx long 20. Ren dx trans



  

Bild 7: SMV long, corpus pancreas 
Corpus pancreatis ventralt om SMV (gul pil)

Låt patienten ”puta ut med magen”.
Vinkla transducern lite från höger mot venen. 
Longitudinalt till venen, inte till kroppen. 

Bild 7 Long SMV (superior mesenteric vein) med corpus pancreatis

art hep com

Catherine Olsson
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Bild 7: Long corpus pancreas med patologi

Bild  7 Long corpus pancreatis med patologi

Standardbild av SMV.
Normal corpus pancreatis (gul pil).

Standard SMV-bild visar
multipla förstorade lymfkörtlar i 
ligamentum hepatoduodenale (gul pil)

Catherine Olsson

art hep com



  

Bild 7: Long corpus pancreas med patologi

Standard longitudinalt SMV visar multipla
förkalkningar i corpus pancreatisvävnaden och 
dilatation av ductus pancreaticus.
Kronisk pancreatit.

Standard SMV-bild bekräftar transversellt 
diagnosen av pancreastumör
med överväxt av SMV vid konfluens.

Bild  7 Long corpus pancreatis med patologi

Catherine Olsson



  

Bild 8: Normal caput pancreas long.

Long caput pancreatis med normal vävnad
mellan pilarna. 

Kontrollera transducerläget,
inte longitudinalt till kroppen
longitudinalt till caput pancreatis.
Vinkla lite från höger och
tryck försiktigt bort tarmgasen.

porta
konfluens

Bild 8 Long caput pancreatis 

Standard long caput pancreatisbild med duodenaldivertikel
(grön pil).

Catherine Olsson

Catherine Olsson
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Bild 8:Long caput pancreas med 
patologi

Bild 8 Long caput pancreatis med patologi

Standard caput longitudinalt visar pancreasanlag (a) 
och en diffus lågekogen förändring centralt i caput pancreatis (b) som 
visar sig vara en fokal akut pancreatit. Caputs längd mellan kryssen

(a) (b)

Catherine Olsson



  

Bild 8:Long caput pancreas med patologi

Bild 8 Long caput pancreatis med patologi

Standard caput long visar volymsökad
caput pancreatis med dilaterad ductus
pancreaticus vid pancreatit.

Díffust växande duodenaltumör med 
överväxt på ductus choledochus och caput. 

Catherine Olsson



  

Bild 8:Long caput pancreas med patologi

Catherine Olsson

Standard longitudinalt caput pancreatisbild 
med lågekogen tumör. För att framställa 
tumören bättre kan man skapa en mer 
kontrastrik bild genom att gå ner i 
Dynamic range, Db-knappen.  

Kronisk pancreatit.
Med standardbilder är det lättare
att avgränsa caput pancreatis när det innehåller
multipla förkalkningar med bakomliggande
ekoskugga.

Bild 8 Long caput pancreatis med patologi 

cava



  

Bild 9:Long gallblåsa (GB)

Catherine Olsson

Bild 9 Long gallblåsa (GB

Oftast bäst att börja undersökningen av GB intercostalt i ryggläge. Om man vinklar mot GB, istället för 
att placera transducern ovanpå, och undersöker intercostalt med levern som ett fönster kan man få 
skarpare bilder även när levern ligger högt upp under höger arcus.
Låt patienten ”puta ut med magen” och följ GB distalt med transducern.

Fortsätt sedan undersökningen i vänster sidoläge, coronalt.
(GB kan även undersökas stående och efter att patienten har hoppat) 

Utgångsvinkla (a), sedan flyttar man proben ventralt eller dorsalt 
och vinklar åt GB.

(a)



  

Bild 9: GB teknik 

Catherine Olsson

På de flesta patienterna är subcostal transducerplacering dålig jämfört med 
intercostal teknik.
På vissa patienter medför en subcostal transducerplacering att ljudet först går igenom 
tarmgas.
Dessutom ökas avståndet till organen som ska undersökas och det skapas dåliga vinklar till 
de flesta organen.

Teknik   
Kolla patientens kroppsform

subcostal

Bra teknik



  

Bild 9: GB patologi

Catherine Olsson

En intercostalt utförd undersökning gör det lättare att koppla en gallblåsa utfylld av konkrement till porta dx. 
Denna koppling är viktig för korrekt diagnos.

Bild 9  Long GB med patologi

GB-sten 



  

Bild 9: GB patologi

Catherine Olsson

Bild 9 Long GB med patologi

Long. Ödematös GB utan ömhet. Förtjockning av GB- 
väggen kan ses t ex vid hjärtinkompensation, ascites
och i detta fall körtelbuk. Diagnosen måste stämma
med den kliniska bilden. 

Long GB akut cholecystit



  

Bild 9: GB patologi

Catherine Olsson

Bild 9 Long GB med patologi

Kronisk cholecystit
Förtjockad ekorik gallblåsevägg utan ödem

GB-polyper

Cholesterolosis



  

Bild 9: GB patologi

Catherine Olsson

GB longitudinalt.  
Defekt i gränsskiktet (=interface) mellan GB och levern.
Primär GB-malignitet med inväxt i levern och graden av 
lever infiltrering kan kartläggs med ultraljudskontrast .  

Bild 9 Long GB med patologi

Porta dx

Vikigt att vinkla mot GB 
från sidan. På så sätt är det
lättare att upptäcka när det finns 
en defekt i gränsskiktet GB/lever.



  

Bild 9: GB med kontrast

Catherine Olsson

60 sek

19 sek

Bild 9 Long GB med patologi
Ta hjälp av ultraljudskontrastmedel för att avgränsa GB-tumörer mot levern.

Metastasering till GB från malign melenom.



  

Bild 9: GB patologi och teknik

Catherine Olsson

Akut gangränös cholecystit

Ta inte för givet att alla cystiska strukturer är svarta och automatiskt skruva ner Gain. 
Det finns mycket information man kan gå miste om. Här ökar vi Gain och påvisar följande:
(a) Rörligt ekorikt septum i GB kan ses när GB-väggen har släppt.(a) Runda flotterande ekorika förändringar 
utan ekoskugga med utseende som blodkoagler. 

Bild 9 GB patologi och teknik

(a) (b)



  

Bild 10: Trans GB

Catherine Olsson

Skarpare bilder när ljudet
skickas igenom levern först.

Bild 10 Trans GB 

Transversalt till GB, inte till kroppen.



  

Bild 10: GB trans patologi

Catherine Olsson

Bild 10 Trans GB med patologi

GB-polyp. GB hopfallen med sten. 
WES-tecken - Wall, Echo, Shadow.



  

Bild 10: GB trans patologi

Catherine Olsson

Kraftig ödematös GB-vägg sekundär 
 till körtelbuk.

Akut cholecystit

Bild10 Trans GB med patologi



  

Bild 11: GB vänster sidoläge teknik

Catherine Olsson

Konkrement inkilat i ductus cysticus. Kunde ha 
missbedömts som refraktion från GB-väggen om 
undersökningen utförts ventralt från bukväggen.

Försök följa ductus cysticus eller GB-halsen in till 
porta dexter (gul pil) för att utesluta/visa slutsten.

Vänster sidoläge för att
sträcka ut gallblåsehalsen.

Be patienten ”puta ut med magen”
och tryck ordentligt för att minska
avståndet till GB.

Använd GB som ett fönster
för choledochuskonkrement.

Vinkla mot GB istället för att placera
 transducern direkt ovanpå. Gränsskiktet
mellan GB och levern framställs bäst då.

Bild 11 Long GB vänster sidoläge coronalt



  

Bild 11: GB vänster sidoläge patologi

Catherine Olsson

Longitudinalt perforerad GB med abscess.
Gul pil visar defekt i GB-väggen, gränsskikt saknas.

GB-malignitet.
Gränsskiktet (interface) saknas mellan 
GB och leven och visas oftast bäst i vänster
 sidoläge,coronalt. Vinkla mot gallblåsan

Bild 11 Long GB coronalt vänster sidoläge



  

Bild 12: Long Common duct (CD) i leverhilus 
teknik

Catherine Olsson

Klassisk intercostal transducervinkel.
Transducerplaceringen varierar med olika
kroppsbyggnader. Med högt liggande lever kan 
transducern placeras mer ventralt och på magra 
patienter mer dorsalt.
Be patienten ”puta ut med magen” och följ organen
caudalt med andningen.

Intercostalt ger oftast skarpare bilder.
Hela transducerhuvudet behöver inte vara i kontakt med patienthuden när man vinklar intercostalt. 

Long standardbild av CD i leverhilus 
med porta dx, art. hep dx och vena cava.

Bild 12  CD (common duct) i leverhilus 



  

Bild 12: CD i leverhilus patologi

Catherine Olsson

47-årig man med ulcerös colit. 
Väggförtjockad CD i leverhilus och tillsammans
med grundsjukdomen inger detta misstanke om 
skleroserande cholangit. Fyndet bekräftades
flera månader senare med MRCP

Longitudinal bild av dilaterad CD i leverhilus.
 CD distalt är överväxt av en solid lågekogen
 tumör.

Bild 12 CD i leverhilus med patologi 



  

Bild 12: CD i leverhilus patologi

Catherine Olsson

Longtudinal standardbild av CD i leverhilus. 
Omöljligt att följa ducten till papillen p g a den isogena 
tumören i leverhilus. 

CD longitudinalt. Stentdysfunktion.
Dilaterad ductus hepaticus communis
proximalt om stenten i en patient med tumör i
caput pancreatis.

Bild 12  Long CD i leverhilus med patologi



  

Bild 12: CD i leverhilus patologi

Catherine Olsson

Färg-Doppler bekräftar fyndet av upparbetade
kollateraler sekundärt till portatrombos.

Gammal portatrombos (vit pil) med 
tubulära kollateraler i leverhilus (gul pil).

Bild 12 CD i leverhilus med patologi



  

Standard CD vinkel intracostalt för 
Porta dx

Omvänd flöde i porta dx (blått) i bild (a) och fyndet borde bekräftas med spektal-Doppler i bild (b) 

(a)                                                           (b)                                                             Porta dx utfylld av porta tromb

Normal flödes riktning i porta dx (rött) med 
denna transducerplacering

Utmärkt transducerplacerig och vinkel för porta dx



  

Bild 13: CD till papillen

Catherine Olsson

Samma patient. (a) 2 mm CD i leverhilus men ändå flera choledochuskonkrement.
(b) Normalvid duct i leverhilus utesluter inte distala konkrement.
Försök alltid följa ducten till papillen.

Bild 13 CD (common duct) till papillen



  

Bild 13: CD till papillen

Catherine Olsson

Man använder cirka 3 olika 
transducervinklar och en 
patientvinkel i relation till britsen
för att följa CD från leverhilus
till papillen.



  

Choledochus teknik

Catherine Olsson

Patienten i 30-45 grader vänster
sidoläge.
Glid från utgångspunkten,
processus uncinatus med 
denna vinkel till du hittar ducten.

Låt patienten ”puta ut med magen”,
sväng proben och vinkla från sidan.

Sväng proben igen som bilden
och tryck ordentligt coronalt i 
medial riktning för att 
komma under gasen i duodenum.

vinkel 1 vinkel 2 vinkel 3



  

Choledochus teknik

Catherine Olsson

Hur väl gallgångarna kan framställas från
leverhilus till papillen är beroende
på denna patientvinkel.

 Patienten placeras mellan 0-90 grader i
 relationen till britsen med ca 45
 grader som den vanligaste vinkeln. 
 Prova er fram. Patienten kan läggas 
 i rätt position när ducten lokaliseras på
 monitorn och tarmgasen kartläggs. 



  

Choledochus teknik

Catherine Olsson

Vänster sidoläge, dra proben
från processus uncinatus med
denna vinkel mot dig till arcus.
Tänk på patientens kroppsvinkel
 i relationen till britsen.
 0- 90 grader?

Vänd nedre delen av proben
uppåt åt höger, följ ducten på 
monitorn, ”puta ut med magen”.
Tryck ordentligt!

Tänk på patientens kroppsvinkel.!!

Dra proben lateralt, 
vinkla coronalt och tryck i
medial riktning för att flytta ev.  
tarmgas från papillen. 
Vänd patient mer eller mindre
upp på sidan. 

Poliklinisk patient. Normalvid CD i leverhilus men ändå choledochuskonkrement.

Cd sten

dx



  

Choledochus patologi

Catherine Olsson

Försök kör ljudet först igenom GB eller levern för att bättra se de distala gallgångarna.
Vänster sidoläge eller om GB är ordentligt utspänd, vinkla från sidan med patienten i ryggläge

Be patienten ”puta ut med magen” och de distala gallgångarna vidgar sig.

CD 2 mm i leverhilus (a)                    men choledochuskonkrement ändå (b)

Bild 13 Distalt ductus choledochus med patologi 



  

Choledochus patologi

Catherine Olsson

10 mm stor lågekogen solid pancreastumör
med sekundär dilatation av ductus choledochus.
Patienten levde 5 år efter ”whipple operation”.

Tumör i duodenum med överväxt på
ductus choledochus och sekundär dilatation



  

CD tumör kontrast

Gallgångstumör med kontrast

Före ultraljudskontrast ses två lokaliserade 
6 mm gallgångsdilatation som slutar i en isogen
förändring in mot hilus.

I artärfas (a) och tumören 
tappar kontrast (wash out) och ses tydligt vid 
2,5 minuter.(b). Laddningsmönster som 
kan ses vid cholangiocarcinom.

(a) (b)

(a)

(b)



  

Choledochus patologi

Catherine Olsson

Patient med ultraljudsmässigt echinokock-cysta i levern (a). Ductus choledochus innhåller små 
runda ekorika förändringar med cystiska centra utan ekoskugga.
ERCP bekräftade ultraljudsdiagnosen av parasiter (larvae) i ductus choledochus. 

Bild 13 Distalt ductus choledochus med patologi

(a) (b)



  

Bild 14: Long hepar sin

Catherine Olsson

Bild 14 Long hepar sin 

Använd lagom stora bilder för att få ”överblick” av leverns morfologi,
sedan kan man zooma in på eventuell patologi.

Vinkla mot vänster leverlob och
undersök även i vänster sidoläge,
longitudinalt samt transversalt.

cardia



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

Hep sin long. Normal Hep sin long. Primär biliär cirrhos

Bild 14 Long hepar sin med patologi



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

Long hep sin med rundad form och lätt oregelbunden
dorsal yta hos en patient med förhöjt GT.

Long hep sin med släta spetsiga kanter
och förhöjd ekogenicitet som vid steatos.

Bild 14 Long hepar sin med patologi



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

PericardvätskaHep sin long med metastas (gul pil) och en 
lågekogen solid förändring i corpus pancreatis.

Bild 14 Long hepar sin med patologi



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

Bild 14 Long hepar sin med patologi 

Lågekogena tubulära strukturer in mot 
ventrikeln och cardia, som vid upparbetade
venösa kollateraler.

 Färg-Doppler bekräftar fyndet som är
 sekundärt till portal hypertension vid
 levercirrhos.



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

Hep sin longitudinalt. Färg-Doppler används för att visa
öppenstående vena umbilicalis med shuntning av 
blodflödet
från levern till bukväggen. Patient med primär biliär cirrhos,
fyndet är sekundärt till portal hypertension. 

 

Bild 14 Long hepar sin med patologi



  

Bild 14: Long hepar sin patologi

Catherine Olsson

Ekorik förändringen med kraftig bakom- 
liggande ekoskugga. Bytte senare till
transducer med högre frekvens för att visa
att konkrementet låg i vänster gallgång.

Long hep sin. Med mindre förstoring kan man ibland
göra bifynd, som t ex ett leiomyom i ventrikelväggen. 

Bild 14 Long hepar sin patologi



  

Bild 15: Long lobus caudatus patologi

Catherine Olsson

Multipla metastaser Förstorad lobus caudatus vid cirrhos

Bild 15 Long hepar sin lobus caudatus med patologi



  

Bild 15: Long lobus caudatus

Catherine Olsson

Dilaterade gallgångar i vänster leverlob. Hep sin med rundade kanter, förstorad
lobus caudatus och förhöjd ekogenicitet.

Bild 15 Long hepar sin lobus caudatus med patologi



  

Bild 16: Long hepar dx med ren dx

Catherine Olsson

Normal lever Leversteatos med 3 MHz transducer

Bild 16 Long hepar dx med ren dx



  

Lever med 
kontrast

Catherine Olsson

(a) Nästan isogen fokal förändring i höger leverlob. Efter kontrasttillförsel ses ett centralt ärr och
”spokes wheel mönster” som ses vid 
Fokal nodulär hyperplasi



  

Bild 16: Long hepar dx med 
patologi

Catherine Olsson

Uttalad ascites i buken Pleuravätska

Bild 16 Long hepar dx med ren dx



  

Bild 17: Trans oblique portasystem

Catherine Olsson

Med patienten halvväggs mot vänster sida, transducern placerad parallellt med höger arcus och vinklad kranialt  
brukar man kunna få fram standardbilden av portasystemet. Denna ultraljudsbild är jättebra för att visa lokaliserad 
eller bilateral intrahepatisk gallvägsdilatation, kollateralvener ventralt om vena portae, portatrombos eller 
lokaliserad leverpatologi. 
(a) CT Rekonstruktion. 

Bild 17 Trans oblique portasystem

(a)



  

Bild 17: Trans portasystem med patologi

Catherine Olsson

Standardbild av vena portae 
 

Ingen kommunikation mellan de högra och vänstra 
gallgångarna.(b)
Isogen hilustumör (Klatskin) stryper höger och vänster 
gallgång i konfluens (mellan kryssen). 

Bild 17 Portasystem

Normalt portasystem

(b)

Se nästa kontrastbilder av hilustumören



  

Bild 17: Trans portasystem bild med kontrast

Catherine Olsson

Trans. Isogen tumör i leverhilus                           Efter injektion av sonovue ses tidigt arteriellt uppladdning i hilus  
                                            
                                                                                   

Och tumören börjar urladdar efter 1,5 minuter.         3 minuter efter kontrasttillförsel är tumören välavgränsbar. 
                                                                       Laddningsmönster förenad med malignitet. T.ex cholangiocarcinom



  

Bild 17: Trans portasystem med patologi

Catherine Olsson

Standardbild av portasystem med portatrombos
Ultraljudskontrast underlättar betydligt diagnosen
av portatrombos

Normalt portasystem   

Bild 17 Portasystem trans oblique med patologi



  

Bild 17: Trans portasystem patologi

Catherine Olsson

Bild 17 Trans oblique portasystem med patologi

Dilaterade gallvägar ventralt om porta Portasystem utfyllt av isoekogen tumör 



  

Bild 18: Systematiskt svep av levern

Catherine Olsson

Levermetastaser Normal lever hos en 115 kg
tung patient framställd med
en lågfrekvent transducer.

Trans oblique levervener

Bild 18 Ingen bestämd bild av hepar dx

               Svep systematiskt ett antal gånger över hela levern 
                longitudinalt och transversalt.  
                                      I ryggläge och vänster sidoläge
                                      både från buken och intercostalt.

                                                                              
Ta bilder som representerar det normala eller patologi.  Tar standard mätningar av 
patologiska förändringar i longitudinalt och transversalt för framtids jämförelse.



  

Bild 18: Hepar dx med patologi

Catherine Olsson

Primär biliär cirrhos Carcinoidmetastaser 

Bild 18 Hepar dx med patologi



  

Njurteknik

Njurarna

Tekniken för höger och vänster njure kan vara lite
olika men patologin är densamma. 



  

Njurteknik, Gain, slope

Catherine Olsson

Om njuren ser ”platt ”ut (ingen skillnad
mellan pyramiderna och cortex).
Bild (a)

    Öka Gain

Sedan dämpas/reduceras
närfält och fjärrfält med
Time Gain Compensation(TGC).
Man jämnar ut bilden med TGC.
Bild (b).

(a)

(b)

närfält

färfält



  

 5: Ren sin long teknik

Catherine Olsson

Lägg patienten 45 grader mot magen
med transducerplacering från
bukväggen. ”Puta ut med magen” och
tryck samtidigt bort tarmgasen.

Lägg patienten halvvägs upp på 
höger sida och undersök från
ryggen.
Om inte bra…..

Börja med patienten i ryggläge.
Låt patienten ”puta ut med magen”.
Om inte bra…. 

Bild 5 Ren sin long

Prova er fram med patientplacering för bästa bild. 



  

Bild 5: Ren sin 
long teknik med 

patologi

Catherine Olsson

Bild 5 Ren sin

Samma patient. Undersökt från ryggen visar hydronefros (a) och undersökt från buken 
i vänster sidoläge (b) visar en solid njurbäckentumör, som förklarar hydronefrosen.
Det är en bra idé att undersöka båda njurarna från olika håll. 

(a) (b)



  

Bild 5 och 6 ren patologi

Catherine Olsson

Lågekogen metastas i vänster njure (a) trans (b) longitudinalt

Bild 5 och 6 ren patologi

Rätt inställd njure
Justera maskinen för att se skillnaden mellan cortex och pyramiderna



  

Njurpatologi

Catherine Olsson

Typiskt angiomyolipom. Högfrekvent transducer.

KlarcellscarcinomPeripelvina cystor

Hydronefros

Bild 5 Ren sin patologi 



  

Njurpatologi

Catherine Olsson

Solida vänstersidiga njurmaligniteter

Mindre förstoring ger mer övertygande bilder.

Bild 5 Ren sin



  

Njurpatologi med ultraljudkontrast

Catherine Olsson

CT visar en tjockvägg vänstersidig cysta
och ultraljud rekommenderas.

B-mode ultraljud visar en ekorik
förändring som inte uppfyller kriteriet för 
benign cysta..

Efter injektion av ultraljudskontrastmedel
ses att förändring är nästan helt cystisk
men i den laterala kanten ses en uppladdning
av en polypös solid förändring.
PAD. adenocarcinom 
 



  

Bild 19: Ren dx long teknik

Transducern kan placeras dorsalt 
ifrån och vinklas ventralt för att
komma ifrån tarmgasen.
Väldigt bra när det gäller barn. 

Transducern placeras intercostalt
 för att använda levern som ett fönster 
 och få en bra vinkel. Patienten ska
 ”puta ut med magen”.

 

Bild 19 Long ren dx teknik

Catherine Olsson



  

Njurpatologi

Pyelonefrit. Volymsökad lågekogen njure.
Njurvävnaden är svullen och lågekogen och därför framträder 
pyramiderna dåligt. 
Det normala ekorika njurbäckenet är komprimerat och inte lika synligt.

Bild 19 Ren dx

Pyelonefrit. Samma patient som (a)
Diskret fynd av förtjockade slemhinnor

Catherine Olsson



  

Njurpatologi med kontrast

Misstänkt högersidig njurinfarkt, där fyndet bekräftades med Sonovue kontrastmedel.

Ekorikt bräm runt pyramiderna.
Medullär nefrocalcinos, ospecifikt fynd.

Polycystisk njure (panoramabild)

Bild 19 Ren dx

Catherine Olsson



  

Njurpatologi med kontrast

Catherine Olsson

Ta hjälp av ultraljudskontrastmedel för att ställa diagnosen.

Ren dx longitudinalt med infarkt. 16-åring dagen efter mopedolycka.
  Inget flöde i cortex.



  

Urinblåsa ingår alltid med 
njurundersökningar. Patologi

Catherine Olsson

Normal vänster njure utan 
dilatation av samlingsstycken.
 
Ändå uretärkonkrement vid vänsterostiet

Urinblåsan ingår alltid 
i en riktad undersökning
av njurarna.



  

Bild 20: Trans ren dx.

Catherine Olsson

Man får skarpare bilder om ljudet körs igenom levern först.  
Patienten ska ”puta ut med magen”.
Tips: Hela transducern behöver inte vara i kontakt med patienthuden.

Försök utföra undersökningen ventralt från bukväggen som CT-snitt med patienten i  ryggläge.

Gb



  

Mer information finns tillgänglig på Helsingborgs 
hemsida. 
www.rontgen.com

Ytterligare utbildning på nätet  ”Teknik i praktiken”

Denna presentation och ovan nämnda uppdateras 
med jämna mellanrum
catherine.olsson@skane.se


