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Læringsmål

1. Kjenne til de ulike modalitetene

2. Kjenne til hovedprinsippene i teknologien

3. Gjøre rede for  dannelsen av de ulike typene digitale bilder

4. Gjøre rede for hvilke hovedfaktorer som bestemmer bildekvaliteten

5. Kjenne til anvendelseområdene for de ulike modalitetene

6. Gjøre rede for de viktigste indikasjonene og kontraindikasjonene

7. Gjøre rede for fordeler / ulemper ved ulike modalitetene



Digitale snittbilder

-Ikke fotografier
-Signaler mottas fra en skive i vevet
-Signalene legges inn i en matrise

Signaler fra en vevskive omdannes til digitale bilder



Digitale snittbilder

Ultralyd: multiplan, cine/bevegelse og dynamisk

Computer tomografi: multiplan

Magnetisk resonans: multiplan og cine/bevegelse



3 Hovedsnittretninger:

• Aksiale Bilder – ser pas. nedenfra og opp
• Sagittale Bilder -
• Coronale bilder



Lengdesnitt gjennom nyre

hydronefrose



Aksialt CT-bilde i nivå med 
nyrene

H nyre V nyre

Svulst i binyre



Aksialt MR - nyrer

H nyre V nyre



Sagittalt bilde - nyre



Coronale bilder

Coronal Coronal

Aksial



Digitale snittbilder

Felles teknologi  - ulikt signal 

Ultralyd: ultralyd bølger - ekko

Computer tomografi: røntgenstråling

Magnetisk resonans: radiobølger



Felles teknologi

• signal 

• detektor 

• datamaskin for dannelse av digitale bilder

• videoskjerm for visning av bildene

• to-dimensjonale

• tre-dimensjonale

• film

• verktøy for analyse av bildedata

• størrelse, flow, perfusjon, oppladning av kontrast

• reformasjoner og rekonstruksjon



Aksialt CT gjennom Nyrene

Tumor

Cyste



CT av samme nyre etter 
kontrast

Kontrastoppladning i cortex og svulst, men ikke i cysten



CT av samme nyre – lenger tid 
etter kontrast



Aksialt CT 

Stor Cyste – ingen kontrastoppladning



MR Angiografi
Rekonstruksjon 
av 3D-bilder. 

Aorta og 
nyrearterier.

Laget på 
grunnlag av 
coronale
snittbilder



MR Aorta

Rotert for å gi bedre fremstilling av aneurismet



MR Aorta 2

Rotert Aorta ytterligere for bedre fremstilling av aneurismet



M Aorta 3

Forstørret bilde ved å ”blåse opp” størrelsen på hver enkelt pixel. 
Ulempe: ”sløret” bilde



MR Nyrearterier

Rotert for å gi bedre fremstilling av de lille nyrearterien som avgår fra aorta



MR Endoskopi

Nyrearterier rekonstruert fra innsiden – Virtuell endoskopi



MR Urinveiene



Bildedannelse



Bildematrisen

Piksel:   

Voksel:   

Vokselverdien representerer signalstyrken

Støy er uønskete signaler

Signal-støy forholdet påvirker bildekvaliteten



Romlig oppløselighet – kan bedres ved å
1. Øke antall piksler i matrisen:

- 512x512

- 256x256 

2. Gjøre pixlene mindre

3. Minke snitt-tykkelsen:

- 10, 5, 3, 1 mm



Bildematrisen

Proton-vektet T2-vektet



Bildekvalitet
Signal-støy forhold (S/N-ratio)

Romlig oppløselighet

• snitt-tykkelse

• pikselstørrelse

Kontrast oppløselighet

• evne til å differensiere vev med ulik signalstyrke

• kontrastmiddel

• røntgen - jodholdig

• magnetisk resonans - gadiolinium

• ultralyd - luftbobler

Partiell volum effekt



Bildediagnostikk 

• diagnostiske kriterier

• anvendelseområder



Patologisk anatomi

Form

Størrelse

Konturer

Struktur



Patologisk fysiologi
Indirekte - forstørret hjerte

Filtrasjon

Flow

Perfusjon

Diffusjon

Metabolisme

Vevstemperatur

Genotype og fenotype



Computer tomografi
Røntgenbølger

• Attenuasjon

• Deteksjon av forskjeller i elektrontetthet

• 10x bedre enn konvensjonell røntgen

• Hounsfield enheter: gråtoneskala

• luft : -1000 HU : svart

• fett :  <-10  HU : svart

• vann :        0 HU : lett grå

• bløtvev:    40 HU : grå

• bein :  1000 HU : kvit



Vindu og level



Aksialt CT av thorax avfotografert 
med mediastenum-vindu

Viser hjerte og blodkar i mediastenum godt



Aksialt CT av thorax avfotografert 
med lunge-vindu



Computer tomografi

Konvensjonell CT
• signal fra en vevsskive

• anisotrope voksler

• reformasjoner i andre snittretninger

Spiral CT - Multislice CT
• signal fra et vevsvolum

• isotrope voksler

• reformasjoner og 3-D rekonstruksjoner



Computer tomografi

Indikasjoner
1. Traume - multitraume

2. Intracranielle blødninger

3. Cerebrale infarkter

4. Frakturer

5. Neoplasmer

6. Abscesser

7. Angiografi



Computer tomografi
Fordeler
• Robust teknikk

• lite artefakter 

• metall og tannfylling

• lite operatøravhengig

• Noninvasiv

• God romlig oppløselighet

• Måling av kontrastoppladning

Ulemper
• Røntgenstråling

• Relativ kostbar

• Jodholdig kontrast

• allergi og nyresvikt



Ultralyd
Ultralydbølger

• trykkbølge

• ekko fra vev og vevsgrenser

• deteksjon av forskjeller i impedans

• penetrasjon og oppløselighet

• Type transducer

• mekanisk eller elektronisk

• 1-20 mHz

• sektor, kurvet, linjær

• endorektale, endovaginale, endoskopisk



Ultralyd
B-mode

• morfologi

• ekkomønster

• ekkoforsterkning

• ekkoskygge

• harmonic imaging

Doppler
• måling av flowhastigheter

• fargedoppler - ”angio”

• powerdoppler: perfusjon

• intravenøst kontrastmiddel



Ultralyd - indikasjoner

1. Abdomen
• lever og galleveier

• pancreas

• milt

• nyrer og urinblære

• aorta

• lymfeknuter

• fri væske

• arterier og vener

2. Pelvis
• indre genitalia hos kvinner

• prostata og testikler

3. Pediatrisk ultralyd

4. Obstetrikk

5. Ekkokardiografi

6. Ultralydledet intervensjon

7. Arterier og vener i bein/armer



Ultralyd

Fordeler
• multiple snittertninger

• dynamisk

• cine (film): hjerteslag, flow etc

• ingen skadelige bivirkninger

• smertefri

• lav kostnad (?)

Ulemper
• operatøravhengig

• dårlig for bein

• tarmluft og adipositas
gir dårlig innsyn



Magnetisk resonans
Radiobølger

• kompleks teknologi

• radiosender som sender og mottar radiobølgene

• stort ytre magnetfelt: 0.2-3.0 Tesla

• 1 Tesla = 1000 gauss

• gradient magnetfelt: 15-30 mTesla

• snittlokalisasjon, -tykkelse

• antenner - ”spoler”: fanger opp /detekterer radiosignalene

• helkropp

• overflate - ledd, mamma, prostata, bekken, etc 



Magnetisk resonans
Pulssekvens: bestemmer kontrast i bildet
• protontetthet (vann og fett) - andre atomkjener

• vevskansellering: vann- og fettmetning

• T1, T2, T2*

• kontrastmiddel

• flow og perfusjon

• diffusjon

• metabolisme

• vevstemperatur

• genotype og fenotype



MR Prostata

Bildediagnostiske modaliteter

• Transrektal ultralyd (TRUS)

• Computer tomografi  (CT)

• Magnetisk resonans (MR)

• heilkropp spole

• bekken spole

• endorektal spole

CT og TRUS



MR Prostata forts...

Endorektal spole



MR Prostata

Magnetisk

Resonans

Spektroskopisk

Imaging

MRSI



Magnetisk resonans
Indikasjoner

• sykdom i hjerne og ryggmarg

• sykdom i muskel- og skjelettsystem

• angiografi

• lever- og galleveier

• primær utredning av kreft

• stadieinndeling av kreft

• ved nyresvikt - kan ikke få jodholdig kontrast

• ved allergi mot jodholdig kontrast



Magnetisk resonans

Ulemper
• krever høy kompetanse

• sårbar for artefakter

• kostbar

• begrenset tilgjengelighet

Fordeler
• høy kontrastoppløselighet

• multiple plan

• cine eller film

• ingen skadelige effekter



Magnetisk resonans

Kontraindikasjoner
• cerebrale aneurysmer clipset med ferromagnetiske clips

• cardiale pacemakers

• indre øre implantater

• metalliske fremmedlegemer i og rundt øye

• klaustrofobi

Sjekkliste



Kostnader

Prosedyre Trygd Fylke Pasient Totalt

US abdomen 290 290 120 700

CT abdomen 1256 1256 120 2632

MR abdomen 2610 2610 120 5340



Oppsummering: US, CT og MR
Bildediagnostikk CT US MR 

• Morfologi ++++ +++ ++++ 

• Fysiologi + ++ ++++ 

• Kontrastmiddel ++ + ++++ 

• Flow + ++++ ++ 

• Perfusjon ++ + +++ 

• Difffusjon - - +++ 

• Vevskansellering - - ++++ 

• Metabolisme - - ++++ 

• Vevstemperatur - - ++++ 
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