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Bildefremstilling



Bildefremstilling

– Fysiologisk 

• Spektral-doppler, ultralyd

• Trykkmåling

– Anatomisk

• Statisk
– CT/MR

• Dynamisk
– Angiografi

• Kontrast er essensielt!



KONTRAST









Hvor kommer alle pasientene fra?

• Aneurysme
– Screening pga slektninger
– Palpert oppfylning tilfeldig
– Bifunn annen bildediagnostikk
– Smerter (vurdert som å ha risiko for ruptur)

• Okklusiv sykdom
– Tilfeldig funn
– Klaudikasjon
– Hvilesmerter
– Sår
– Impotens



Kasuistikk 1

• Kliniske opplysninger: 

• «Nyretransplant høyre bekken.  Hun har 
bekken claudicatio og gjennomgikk utredning 
for karsykdom som fremstilt mulig stenose i 
høyre bekken stamme.  Stabil kreatinin og 
blodtrykk.  ?Signifikant hastighets økning over 
nyre avgang?»
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Nyresvikt – hva så?

• Jodkontrast - CT

– Forverring av nyresvikt (?)

• Gadoliniumkontrast – MR

– Nefrogen systemisk fibrose (NFS)



EQS



eGFR

• Skal oppgis ved:
– Alder over 70 år

– Nyresvikt eller nyrekirurgi

– Diabetes mellitus

– Urinsyregikt

– Pasienten har nylig brukt nefrotoksiske
medikamenter (f.eks. cytostatika, NSAIDS, 
aminoglykosider, cisplatin).







NSF





Hva med allergisk reaksjon?



• Medrol® (methylprednisolon) tabletter á 16 
mg gis p.o.

• 2 tabletter p.o. minst 12 timer før 
undersøkelse (viktig at det går lang nok tid)

og

• 2 tabletter p.o. 2 timer før undersøkelse



Medrol forbehandling er såååå 2016!

• Allergisk astma

• Alvorlig behandlingstrengende allergisk 
disposisjon

– Pasienter som får alvorlige reaksjoner fra luftveier, 
hud eller sirkulasjonsorganer etter eksponering 
overfor et kjent allergen

• Kjent alvorlig kontrastreaksjon fra tidligere
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Kasuistikk 7

• «Smerter i bena når hun går. Smerter i hofte / 
lår og seteregion bilat. Har det når hun går 
flatt og når hun går oppoverbakke. Bedre i ro. 
Smertene gir seg når hun stopper. Røker.»
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• AAA ca 50 mm

• RA, KOLS, singel nyre

• Ktr ønskes 6 sept 15 UTEN KONTRAST
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Kasuistikk 10

• Stentgraft for AAA i 2011.  Nå vokser 
aneurismesekken, og det er mistanke om type 
II-lekkasje.  Utredning med CEUS.






















