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Abstract
Introduction: The diagnostic process of bone tumors, including malignant ones, is based 
on conventional radiological methods, such as radiography and computed tomography, and 
with precise assessment of local advancement in magnetic resonance imaging. Ultrasonog-
raphy is not included in the diagnostic algorithms as a tool suitable to detect this type of 
pathology. More and more frequent usage of musculoskeletal ultrasound in children as the 
first imaging method or, in some cases, as the only diagnostic method, makes it necessary 
to be familiar with sonographic presentation of bone tumors to suggest this diagnosis early 
enough and, after its verification, start treatment without a significant delay. Aim: The aim 
of this study was to determine changes in the sonographic image that might indicate a bone 
malignancy and suggest the need to extend the diagnostic process in this direction. Mate-
rial and method: This article discusses 10 bone tumors in 9 children who had an ultrasound 
scan performed at the beginning of the diagnostic process before the histopathological di-
agnosis was established and treatment initiated. The assessment involved ultrasonographic 
features indicating the presence of a tumor. Results: In the group of 9 patients, 8 malignant 
bone tumors were diagnosed in ultrasonography and later verified histopathologically: 4 
osteosarcomas and 4 Ewing’s sarcomas. In one case, two bone tumors were detected in 
ultrasonography without specification of their nature (malignant/benign, primary/second-
ary). Conclusions: In the analyzed cases, ultrasonography enabled the correct diagnosis of a 
focal bone lesion, and in most cases (8/9) it presented an image that suggested its malignant 
nature and the necessity of further diagnosis and treatment. 
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Wprowadzenie

Guzy kostne diagnozowane są przede wszystkim na pod-
stawie klasycznych zdjęć radiologicznych (RTG) oraz to-
mografii komputerowej (TK), z dokładną oceną zaawanso-
wania zmian w badaniu metodą rezonansu magnetycznego 
(magnetic resonance, MR)(1,2). Badanie USG powszechnie 
uznawane jest za przydatne jedynie w ograniczonych przy-
padkach, głównie w ocenie pooperacyjnej(3), zwłaszcza 
przy obecności protez, powodujących utrudniające ocenę 
artefakty w badaniach TK i MR, a także w wykrywaniu 
i monitorowaniu miejscowych powikłań guza. W literatu-
rze bardzo ubogie są doniesienia na temat przydatności 
USG w diagnostyce nowotworowych zmian kostnych oraz 
na temat obrazów guzów kostnych w badaniach USG(4). 
W niniejszej pracy dokonano analizy przypadków złośli-
wych guzów kostnych rozpoznanych na podstawie badania 
USG wykonanego z powodu innego podejrzenia kliniczne-
go niż guz bądź na wczesnym etapie algorytmu diagno-
stycznego palpacyjnie wyczuwalnej zmiany miejscowej, 
w celu określenia zmian w obrazie sonograficznym wska-
zujących na obecność guza i potrzebę dalszej diagnostyki 
w tym kierunku.

Materiał i metoda 

Spośród pacjentów ze złośliwymi guzami kostnymi dia-
gnozowanych w Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie w latach 2011–2016 wy-
brano przypadki, w których podejrzenie guza kostnego 
postawiono na podstawie badania USG, przy czym bada-
nie to było wykonywane z powodu podejrzenia kliniczne-
go innego niż guz bądź było wykonywane we wstępnym 
okresie diagnostyki pacjenta z miejscową palpacyjnie wy-
czuwalną zmianą przed postawieniem rozpoznania histo-
patologicznego. Do analizowanej grupy nie włączano pa-
cjentów z rozpoznaną już chorobą, u których badania USG 
były wykonywane z innych przyczyn, np. w celu wykrycia 
miejscowych powikłań, ani pacjentów w trakcie leczenia 
i po jego ukończeniu, jak również pacjentów z radiologicz-
nym rozpoznaniem guza kostnego przez osobę wykonującą 
badania USG. Wybór takiej grupy pacjentów ma na celu 
wykluczenie wpływu znajomości obrazu klasycznych ba-
dań radiologicznych na analizę wyników badań USG i ko-
relowania tych obrazów ze sobą. Łączna liczba pacjentów 
spełniających powyższe kryteria wyniosła 9 osób, w tym 

5 chłopców i 4 dziewczynki, w wieku od 12 do 15 lat. 
W Tab. 1 przedstawiono dane populacyjne pacjentów oraz 
przyczyny skierowania na badanie USG. 

Badania USG wykonano aparatami: Philips iU22 z głowi-
cą liniową L12-5, Siemens Acuson S2000 z głowicą linio-
wą L9-4 oraz Voluson 740 Expert z głowicą liniową L12-6. 
Wszystkie badania przeprowadził ten sam radiolog (T.M.), 
z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badań 
USG układu mięśniowo-szkieletowego.

W badaniach uwidaczniano patologię oraz jej związek 
z tkanką kostną i poszukiwano objawów patologicznych 
sugerujących charakter zmiany. Obrazy analizowano pod 
kątem: obecności guza, związku guza z kością, sonomorfo-
logii guza, towarzyszącej destrukcji kostnej, nieprawidło-
wych zwapnień i mineralizacji wskazujących na obecność 
odczynów okostnowych, patologii błony okostnowej oraz 
ewentualnego występowania masy pozakostnej. Analizie 
poddano również unaczynienie zmiany w opcjach koloro-
wego dopplera i dopplera mocy, a w części przypadków 
także obraz elastograficzny zmiany w opcji elastografii 
uciskowej (real time elastography, RTE). Odnotowywano 
też dodatkowe objawy mogące wskazywać na złośliwy 
charakter zmiany (np. wszczepy nowotworowe w ob-
rębie opłucnej, płyn w opłucnej). W sytuacji gdy można 
było dokonać wiarygodnych pomiarów, oceniano wielkość 
zmiany w trzech wymiarach; w przypadku większości gu-
zów w celu oceny najdłuższego wymiaru wykorzystywano 
opcję obrazowania panoramicznego.

Pacjenci z postawionym na podstawie badania USG rozpo-
znaniem guza kostnego byli kierowani w trybie pilnym na 
konsultację onkologiczną i mieli wykonywane typowe dla 
rozpoznanej patologii badania obrazowe (RTG, TK i MR). 

Wyniki

W grupie 9 pacjentów na podstawie obrazów zmiany w ba-
daniu USG zdiagnozowano 8 złośliwych guzów kostnych, 
potwierdzonych histopatologicznie: 4 zmiany o charakte-
rze osteosarcoma (OSA), 4 zmiany o charakterze mięsaka 
Ewinga (Ewing’s sarcoma, ES). W jednym przypadku (pa-
cjent K.G.) na podstawie badania USG ustalono rozpozna-
nie dwóch guzów kostnych bez określenia ich charakteru 
– złośliwy/łagodny oraz pierwotny/wtórny. 

Inicjały Płeć Wiek Rok badania Lokalizacja zmiany Przyczyna badania na skierowaniu

P.K. M 14 2011 kość piszczelowa prawa obrzmienie okolicy 

D.C. M 14 2012 kość udowa lewa utrzymujący się obrzęk po urazie

Ł.A. M 12 2012 żebro X prawe ból brzucha

Z.K. K 13 2013 kość udowa lewa obrzęk stawu

K.G. M 12 2014 kość czołowa/kość piszczelowa guzek okolicy czołowej/ból podudzia

P.S. K 15 2014 kość udowa lewa guz w dole podkolanowym

K.W. K 13 2014 kość udowa prawa zgrubienie uda

D.M. K 15 2015 obojczyk prawy podejrzenie zapalenia stawu ACJ

P.B. M 16 2016 żebro VII lewe duszność

Tab. 1. Dane populacyjne pacjentów, lokalizacja zmian oraz przyczyny skierowania na badanie USG
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Na podstawie badania histopatologicznego w badanej 
grupie stwierdzono: 4 guzy o charakterze OSA, 4 guzy 
o charakterze ES oraz u jednego pacjenta (pacjent K.G.) 
2 guzy o charakterze chłoniaka kości – nieziarniczego 
chłoniaka Burkitta (non-Hodgkin’s lymphoma – NHL-
-Burkitt).

Łącznie ocenie ultrasonograficznej poddano 10 guzów 
kostnych. Cechy morfologiczne i objawy guzów kostnych 
w badaniu USG przedstawiono w Tab. 2.

Najważniejszymi wspólnymi cechami dla całej grupy były: 
obecność patologicznej masy litej odpowiadającej guzowi 
związanej z kością (10/10) oraz niska echogeniczność guza 

Inicja-

ły

Lokali-

zacja 

Obec-

ność 

masy 

guza

Echoge-

niczność

Jednorod-

ność

 Destrukcja 

kostna

Odwar-

stwienie 

okostnej

Odczyny 

okostno-

we

Wielkość
Unaczy-

nienie

Elasto-

grafia

Dodatkowe 

objawy

P.K.
k. pisz-

czelowa
 obecna obniżona

niejedno-

rodna
obecna obecne nieobecne  5 cm bogate

twardość 

mieszana

obszary minera-

lizacji guza

D.C. k. udowa obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna obecne obecne 10 cm bogate twarda

Ł.A. żebro obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna 

niewi-

doczne

niewi-

doczne
11 cm wzmożone

 nie ba-

dano

naciek tkanek 

miękkich ściany 

klatki piersiowej, 

płyn w opłucnej

Z.K. k. udowa obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna 

obecne 

z przerwa-

niem

obecne brak bogate twarda

G.K.
k. czoło-

wa
obecna obniżona jednorodna

obecna/

rozmyta 

warstwa 

korowa

obecne
niewi-

doczne
4,5 cm

umiarko-

wane

nie bada-

no

G.K.
k. pisz-

czelowa
obecna obniżona jednorodna

niewielka/

rozmyta 

warstwa 

korowa

obecne
niewi-

doczne
4 cm bogate

nie bada-

no

P.S. k. udowa obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna

obecne 

z przerwa-

niem

obecne 12 cm bogate twarda

guz pozakostny 

w dole podko-

lanowym, węzły 

chłonne

K.W. k. udowa obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna obecne obecne 8 cm bogate twarda

D.M.
oboj-

czyk
obecna obniżona

niejedno-

rodna
obecna obecne obecne 7 cm bogate twarda

P.B. żebro obecna obniżona
niejedno-

rodna
obecna

niewi-

doczne
obecne 15 cm

umiarko-

wane

nie bada-

no

wszczepy opłuc-

nowe, płyn

Tab. 2. Cechy morfologiczne guzów kostnych w badaniu USG

Ryc. 1.  Pacjent P.K. – osteosarcoma. Osteolityczny ubytek kości piszczelowej o nierównych obrysach wypełniony niejednorodną, hipoecho-

geniczną tkanką patologiczną

A B
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(10/10) (Ryc. 1). W 8/10 przypadków masa guza cechowała 
się niejednorodnością struktury; dwa przypadki jednorod-
nej echogeniczności masy patologicznej dotyczą dwóch 
zmian u pacjenta K.G. z chłoniakiem kości. Kolejną wspól-
ną cechą całej grupy była obecność cech destrukcji kostnej 
(Ryc. 2), aczkolwiek dwie zmiany o charakterze chłoniaka 
kości charakteryzowała subtelna forma destrukcji kostnej 
pod postacią rozmycia zarysu warstwy korowej. Pozosta-
łe guzy zawierały obszary o charakterze niszczenia kości 
z wyraźnymi jej ubytkami (8/10). W 8/10 guzów uwidocz-
niono obszary wyraźnego odwarstwienia okostnej; dwa 
przypadki, w których tego zjawiska wyraźnie nie uwidocz-
niono, dotyczą mięsaków Ewinga wychodzących z żeber 
(Ł.A., P.B.).

Przez analogię do badania RTG oceniano również obec-
ność objawów o dużej swoistości dla złośliwych guzów 
kostnych, jakimi są odczyny okostnowe. Poszukiwano 
przede wszystkim dwóch typów nieprawidłowych odczy-
nów – przerwania nowo powstałej tkanki kostnej podo-
kostnowej (odpowiednik sonograficzny trójkąta Codmana) 

oraz mineralizacji i zwapnień ustawionych prostopadle 
do długiej osi kości (odpowiednik spikularnych odczynów 
okostnowych typu „promieni słonecznych”) (Ryc. 3). Tak 
zdefiniowane zmiany uwidoczniono w 6/10 przypadków. 

Wielkość guzów w najdłuższej osi w grupie patologii o cha-
rakterze osteosarcoma oraz mięsaków Ewinga znajdowała 
się w przedziale 5–15 cm. Dwa guzy o charakterze chłonia-
ka miały największe wymiary podłużne: 4,5 cm oraz 4 cm. 
W jednym przypadku (Z.K.) wymiary guza nie zostały od-
notowane. 

Wszystkie guzy wykazywały wzmożone unaczynienie 
w stopniu przynajmniej umiarkowanym, często z chaotycz-
nym rozkładem naczyń, których najwięcej było w strefach 
obwodowych masy patologicznej (Ryc. 4). 

W części przypadków odnotowano dodatkowe objawy jed-
noznacznie wskazujące na złośliwość guza. W przypadku 
mięsaków Ewinga żeber: u pacjenta P.B. uwidoczniono 
liczne wszczepy nowotworowe na opłucnej ściennej oraz 

Ryc. 2.  Pacjentka D.M. – mięsak Ewinga. Patologiczna masa guza wychodząca z końca barkowego obojczyka z widoczną destrukcją kostną 
obojczyka – z nierównym obrysem kości oraz częściową penetracją fali ultradźwiękowej do zmienionej przez naciek nowotworowy kości

Ryc. 3.  Pacjentka Z.K. – osteosarcoma. Guz kości udowej. Podokostnowa masa patologiczna z widocznymi hiperechogenicznymi odbiciami 
o charakterze nowotworowej mineralizacji z tendencją do ich promienistego układu (czerwona strzałka). W lewej części obrazu wi-
doczne cechy inwazji guza w obręb okostnej z drobnym niskoechogenicznym guzkiem (niebieska strzałka)

A

A

B

B
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znacznie zwiększoną ilość płynu w jamie opłucnowej; 
u pacjenta Ł.A. – naciek ściany klatki piersiowej, masę 
pozakostną w zachyłku żebrowo-przeponowym z cechami 
nacieku przepony i wątroby oraz zwiększoną ilość płynu 
w jamie opłucnowej. U pacjentki P.S. stwierdzono masę 
pozakostną w dole podkolanowym z obecnością powięk-
szonych węzłów chłonnych, ponadto w obrębie pozakost-
nej masy patologicznej uwidoczniono obszary o charakte-
rze torbieli krwotocznych zajmujące część utkania guza. 

Oceny elastograficznej guza dokonano w 6/10 przypadków 
– w 5/10 zmiana w całości kodowana była na mapie ela-
stogramu kolorem niebieskim, co świadczyło o znacznej 
twardości guza; w jednym przypadku (pacjent P.K.) zmia-
na wykazywała mieszaną twardość, przy czym część guza 
o wyższej spoistości na mapie elastogramu (kolor niebie-
ski) wykazywała również wyższą echogeniczność. 

Na podstawie analizowanych przykładów wyodrębniono ce-
chy sonograficzne zmian ogniskowych wskazujące na obec-
ność pierwotnego guza kostnego o złośliwym charakterze. 

Objawy sugerujące złośliwość guza kostnego w ultrasono-
grafii:
1) duża zmiana kostna – w największym wymiarze po-

nad 5 cm;
2) nieregularna destrukcja kostna z nieostrymi, zatartymi 

brzegami;
3) rozmyta, nierówna warstwa korowa z cechami de-

strukcji;
4) zmiany okostnej – odwarstwienie oraz pogrubienie 

i obrzęk;
5) obecność patologicznych mineralizacji – obraz „złośli-

wych” odczynów okostnowych;
6) cechy bogatego unaczynienia;
7) zmiana „twarda” w badaniu elastograficznym;
8) patologiczna masa pozakostna.

We wszystkich przypadkach złośliwych guzów kostnych 
w badaniu USG występowało jednocześnie kilka z poda-
nych powyżej objawów.

Dyskusja 

Diagnostyka guzów kostnych oparta jest na klasycznych 
metodach radiologicznych, takich jak RTG oraz TK, służą-
cych rozpoznaniu zmiany i analizie jej charakteru, z póź-
niejszą oceną w badaniu MR w celu zbadania miejscowego 
zaawansowania nowotworu oraz wykrycia ewentualnych 
powikłań(5,6). Do oceny ogólnego zaawansowania procesu 
wykorzystywane są inne metody, m.in. TK klatki piersiowej 
oraz scyntygrafia.

Diagnostyka ultrasonograficzna nie jest ujęta w algorytmie 
diagnostycznym służącym wczesnemu wykrywaniu oraz 
rozpoznawaniu powyższych zmian. Główne zastosowanie 
znajduje w ocenie pooperacyjnej i monitorowaniu procesu 
leczenia oraz ocenie miejscowych powikłań(3). Powszech-
nie uznaje się dużą przydatność badań USG w ocenie 
nowotworów i guzów tkanek miękkich, a w grupie pedia-
trycznej są one często wykonywane w pierwszej kolejno-
ści, co w wielu przypadkach pozwala ustalić ostateczne 
rozpoznanie np. pseudoguzów i ograniczyć narażenie na 
promieniowanie rentgenowskie(7). Obecność w literaturze 
wielu doniesień potwierdzających dużą przydatność badań 
USG w ocenie patologii kostnych w narządzie ruchu, m.in. 
w detekcji nadżerek kostnych w procesach zapalnych 
w reumatologii(8) oraz wykrywaniu złamań kostnych(9), 
uzasadnia pogląd, że badanie USG może być przydatne 
również w diagnostyce guzów kostnych. 

Podstawową cechą guza umożliwiającą jego wizualizację 
w badaniu USG jest objęcie przez proces patologiczny 
warstwy korowej lub podokostnowa lokalizacja zmiany. 
Wszystkie uwidocznione w pracy zmiany wykazywały te 
dwie cechy. Większość złośliwych guzów kostnych w mo-
mencie wykrycia to guzy duże, przekraczające 5 cm w naj-
dłuższej osi – spośród opisanych guzów 7/10 przekracza-
ło 5 cm; w jednym przypadku nie podano długości guza, 
gdyż jego wielkość była trudna do oszacowania, natomiast 
wyraźnie przekraczała długość pola głowicy. Istnieje nie-
bezpieczeństwo, że duże zmiany, wyraźnie przekraczające 
szerokość czoła głowicy, mogą zostać przeoczone w USG, 

Ryc. 4.  Pacjent P.K. – osteosarcoma. Osteolityczna zmiana kości piszczelowej jak na Ryc. 1. Badanie z użyciem opcji dopplera mocy ukazuje 
liczne naczynia na obwodzie zmiany, potwierdzające tkankowy charakter patologicznej masy wypełniającej ubytek kostny (żółta 
strzałka). Dodatkowo widoczne pogrubienie, obrzęk i przekrwienie okostnej (niebieska strzałka)

A B
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gdyż guz widoczny fragmentarycznie może nie zostać roz-
poznany jako tkanka patologiczna – w tych przypadkach 
pomocne może być wykorzystanie obrazowania panora-
micznego (Ryc. 5)(4). 

Ważnych informacji dostarcza ocena okostnej. Badania 
USG w grupie pediatrycznej pozwalają na ocenę pato-
logicznego odwarstwienia okostnej w przypadku zmian 
zapalnych w przebiegu zapalenia kości i szpiku oraz zła-

mań z wizualizacją płynowych kolekcji podokostnowych, 
jak również tworzących się odczynów okostnowych(7,10). 
W niniejszej pracy odwarstwienie okostnej uwidoczniono 
w 8/10 przypadków, a hiperechogeniczne odbicia w oko-
licy okostnej odpowiadające odczynom okostnowym – 
w 6/10. Dwa przypadki, w których nie uwidoczniono od-
warstwienia okostnej, dotyczą lokalizacji guzów w obrę-
bie żeber i mogą być związane z głębszą lokalizacją guzów 
oraz ograniczonymi możliwościami wizualizacji okostnej. 

Ryc. 5.  Pacjentka E.W. – mięsak Ewinga. Guz trzonu kości udowej. 
A. Obrazowanie panoramiczne pozwala ocenić całkowity 
wymiar podłużny zmiany (8 cm) oraz lepiej pokazuje stosu-

nek zmiany do kości. W części dystalnej zmiany widoczne 
zaostrzenie kostne o morfologii „kolca róży” – korelujące 
z ostrogą Codmana na zdjęciu RTG (żółta strzałka). Nierów-

ny zarys warstwy korowej przylegającej do kości. B. Zdjęcie 
RTG zmiany guzowatej kości udowej (niebieska strzałka)

A

B

Ryc. 6.  Pacjentka P.S. – osteosarcoma. Guz dystalnej części kości udowej. Pozakostna masa guza w dole podkolanowym. W obrębie masy 
guza obszary torbielowate (żółta strzałka)

A B
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W dwóch przypadkach zaobserwowano objawy ze stro-
ny okostnej jednoznacznie sugerujące złośliwy charakter 
guza, z uwidocznieniem nacieku warstwy okostnej oraz 
miejsca jej przerwania. Objawem pośrednio wskazującym 
na przerwanie okostnej jest obecność komponentu guza 
w tkankach miękkich otaczających kość – w jednym przy-
padku obecny był guz pozakostny w dole podkolanowym 
(Ryc. 6). Przy poszukiwaniu patologicznego odwarstwie-
nia okostnej wskazana jest szczególnie dokładna ocena 

okolicy pogranicza guza i zdrowej tkanki kostnej, gdyż 
w tych lokalizacjach powyższe zmiany są najłatwiejsze do 
zobrazowania – analogicznie jak w badaniu RTG zauwa-
żalny jest brak jednoznacznego odgraniczenia patologii 
od zdrowej tkanki kostnej (tzw. szeroka strefa przejścio-
wa). We wszystkich przypadkach zaobserwowano również 
zmiany w zakresie warstwy korowej kości wskazujące na 
obecność destrukcji kostnej; w przypadku dwóch zmian 
u pacjenta G.K. z chłoniakiem kości stopień nasilenia 

Ryc. 7.  Pacjent K.G. A. Chłoniak kości piszczelowej. Zmiana przy-

nasady bliższej kości piszczelowej lewej. Podokostnowa ni-
skosygnałowa masa odwarstwiająca okostną z rozmytym 
zarysem warstwy korowej przylegającej kości (żółta strzał-
ka). B. Masa patologiczna w tej samej lokalizacji z cechami 
unaczynienia w opcji dopplera mocy. C. Obraz chłoniaka 
kości piszczelowej lewej w badaniu TK – słabo widoczna pa-

tologiczna masa tkankowa przy warstwie korowej przednio-

-przyśrodkowej części kości piszczelowej (czerwona strzał-
ka). D. Chłoniak kości czołowej w oknie kostnym (niebieska 
strzałka) oraz (E) w oknie miękkotkankowym po dożylnym 
podaniu środka kontrastującego z widocznym intensywnym 
wzmocnieniem masy guza (niebieska strzałka)

A

C

E

B

D



110 J Ultrason 2018; 18: 103–111

Tomasz Madej, Joanna Flak-Nurzyńska, Ewa Dutkiewicz, Anna Ciechomska, Jerzy Kowalczyk, Andrzej Paweł Wieczorek

zmian destrukcyjnych był wyraźnie mniejszy, głównie 
w postaci rozmycia warstwy korowej – obraz zmian mógł 
sugerować permeacyjny charakter niszczenia tkanki kost-
nej, często występujący w tej patologii(11). Przedstawione 
powyżej zmiany w badaniu USG korespondują z typowy-
mi objawami guza kostnego w badaniu RTG. Dodatkowe 
zalety ultrasonografii to bezpośrednia wizualizacja pa-
tologicznej masy tkankowej (10/10 przypadków) związa-
nej z kością oraz możliwość oceny unaczynienia zmiany 
w opcjach dopplerowskich (kolorowy doppler i doppler 
mocy), bez potrzeby stosowania środków cieniujących. 
W 8/10 przypadków dotyczących wszystkich guzów o cha-
rakterze osteosarcoma oraz mięsaka Ewinga patologiczne 
guzy wykazywały globalnie niską echogeniczność, z wy-
raźnie niejednorodną strukturą, często z występowaniem 
obszarów o bardzo niskiej echogeniczności, prawie bez 
echa, podejrzanych o martwicę/zmiany wsteczne, a w nie-
których przypadkach obecność odbić hiperechogenicz-
nych mogących odpowiadać zwapnieniom/skostnieniom. 
Badanie USG, analogicznie jak badanie MR, może uwi-
docznić zróżnicowane morfologicznie elementy tworzące 
guz, np. komponenty torbielowate, obszary martwicy czy 
torbiele krwotoczne, wskazujące na obecność wtórnej tor-
bieli aneuryzmatycznej(11). 

Przypadek dwóch zmian guzowatych u jednego pacjenta 
(K.G.) wymaga odrębnego omówienia. Obie zmiany przed-
stawiały morfologię odmienną od pozostałych. Widoczne 
były w postaci podokostnowych nacieków o wyraźnie ni-
skiej, ale jednorodnej echogeniczności, z cechami mniej 
zaznaczonej miejscowej destrukcji kostnej, widocznej jako 
rozmycie zarysu warstwy korowej. W omawianym przy-
padku rozpoznano nieziarniczego chłoniaka kości typu 
Burkitta, który znacznie rzadziej występuje w populacji 
dziecięcej w porównaniu z OSA i ES oraz charakteryzuje 
się odmienną biologią, a także objawami radiologicznymi 
i wielopostaciowością zmian, m.in. występowaniem formy 
o słabo zaznaczonej destrukcji kostnej(11), tak jak u opisy-
wanego pacjenta. W przypadku zmiany zlokalizowanej 
w kości czołowej destrukcja kostna oraz towarzyszący jej 
guz były widoczne w badaniu TK; natomiast drugi guz, zlo-
kalizowany w kości piszczelowej, nie dawał istotnych od-
chyleń w badaniu RTG oraz wykazywał niewielkie zmiany 
w badaniu TK, zdecydowanie łatwiejsze do wykrycia dzię-
ki korelacji z wcześniej wykonanym badaniem USG. Istot-
ną różnicą w porównaniu z pozostałymi guzami jest także 
fakt, że należą one do grupy pierwotnych złośliwych guzów 
kostnych, natomiast w przypadku opisanych dwóch ognisk 
patologicznych w przebiegu chłoniaka kostnego mamy 
najprawdopodobniej do czynienia ze zmianami o charak-
terze wtórnym, gdyż w krótkim okresie stwierdzono ob-
jęcie procesem nowotworowym również innych struktur 
(m.in. OUN), z oceną zaawansowania choroby jako stopień 
IV. Jednak ze względu na fakt, że nowotwór u pacjenta zo-
stał wykryty poprzez manifestację kostną najpierw w kości 
czołowej, a następnie piszczelowej, postanowiono włączyć 
powyższy przypadek do omawianej grupy. Uwidoczniono 
go na Ryc. 7.

Autorowi nie są znane doniesienia na temat wykorzysta-
nia elastografii w diagnostyce złośliwych guzów kostnych. 

Większość guzów ocenianych w badaniu (5/6) zgodnie 
z przypuszczeniami wykazywała wysoką twardość (Ryc. 8); 
w jednym przypadku spotkano się ze zróżnicowaną twar-
dością masy guza, większą w okolicach hiperechogenicz-
nych w opcji B-mode – najprawdopodobniej może to wyni-
kać z większej mineralizacji tych części zmiany.

Ograniczeniem niniejszej pracy jest mała grupa pacjen-
tów, co wynika z jednej strony z nieczęstego występo-
wania pierwotnych guzów złośliwych kości, a z drugiej 
– z wąskich kryteriów kwalifikujących pacjentów do 
badania (wykrycie zmiany w badaniu USG lub badanie 
USG bez znajomości obrazu radiologicznego oraz hi-
stopatologicznego). W przyszłości wartościowe byłoby 
przeprowadzenie badań na większej grupie pacjentów 
oraz z korelacją obrazów USG i innych metod diagno-
stycznych. 

Zdaniem autora pomimo niewielkiej liczby opisanych 
zmian ich obraz sonograficzny jest na tyle charaktery-
styczny, że istotne jest jego przedstawienie, zwłaszcza 
że piśmiennictwo dotyczące złośliwych guzów kostnych 
w ultrasonografii jest bardzo ubogie, a badania USG, 
jako bardzo rozpowszechnione w grupie pediatrycznej 
i często wykonywane jako pierwsze, mogą pomóc we 
właściwym rozpoznaniu patologii. Ważne jest to szcze-
gólnie przy obrazie klinicznym sugerującym inne tło 
zmian, np. zapalne, co jest dość typowe dla mięsaka 
Ewinga(12), czy pourazowe. Znajomość obrazu USG zło-
śliwych guzów kostnych może pomóc we wcześniejszym 
rozpoznaniu patologii.

Wnioski

Badanie USG w analizowanych przypadkach pozwoliło 
na ustalenie prawidłowego rozpoznania ogniskowej zmia-
ny kostnej, a w większości przypadków (8/9) dało obraz 
sugerujący jej złośliwy charakter oraz konieczność dalszej 
diagnostyki i objęcia leczeniem. 

Ryc. 8.  Pacjentka P.S. – osteosarcoma. Guz w tkankach miękkich 
w dole podkolanowym w opcji elastograficznej. Zmiana ko-

duje się w kolorze niebieskim – zmiana „twarda”
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Abstract

Introduction: The diagnostic process of bone tumors, including malignant ones, is 
based on conventional radiological methods, such as radiography and computed to-
mography, and with precise assessment of local advancement in magnetic resonance 
imaging. Ultrasonography is not included in the diagnostic algorithms as a tool suit-
able to detect this type of pathology. More and more frequent usage of musculoskel-
etal ultrasound in children as the first imaging method or, in some cases, as the only 
diagnostic method, makes it necessary to be familiar with sonographic presentation 
of bone tumors to suggest this diagnosis early enough and, after its verification, start 
treatment without a significant delay. Aim: The aim of this study was to determine 
changes in the sonographic image that might indicate a bone malignancy and suggest 
the need to extend the diagnostic process in this direction. Material and method: This 
article discusses 10 bone tumors in 9 children who had an ultrasound scan performed 
at the beginning of the diagnostic process before the histopathological diagnosis was 
established and treatment initiated. The assessment involved ultrasonographic fea-
tures indicating the presence of a tumor. Results: In the group of 9 patients, 8 malig-
nant bone tumors were diagnosed in ultrasonography and later verified histopatho-
logically: 4 osteosarcomas and 4 Ewing’s sarcomas. In one case, two bone tumors 
were detected in ultrasonography without specification of their nature (malignant/
benign, primary/secondary). Conclusions: In the analyzed cases, ultrasonography en-
abled the correct diagnosis of a focal bone lesion, and in most cases (8/9) it presented 
an image that suggested its malignant nature and the necessity of further diagnosis 
and treatment. 
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Introduction

Bone tumors are principally diagnosed in radiography 
and computed tomography (CT), while local progression 
is precisely assessed in magnetic resonance imaging 
(MRI)(1,2). Ultrasonography (US) is generally considered 
useful only in restricted cases, mainly for post-operative 
assessment(3), particularly in patients with prostheses 
that generate artifacts in CT and MRI, thereby hinder-
ing assessment, as well as for detection and monitoring 
of local complications of the tumor. Literature reports 
on its usefulness in the detection of bone tumors and 
on their US presentation are very limited(4). This paper 
presents an analysis of malignant bone tumors detected 
on the basis of a US scan performed due to a clinical 
suspicion of a different pathology or at an early stage 
of a diagnostic process initiated due to the presence of 
a palpable local lesion. The aim was to determine abnor-
malities in the sonographic image that might indicate 
a tumor and suggest a need for an extended diagnostic 
process in this direction.

Material and methods 

Of patients with malignant bone tumors diagnosed in 
the Department of Pediatric Radiology of the Medical 
University of Lublin in 2011–2016, we selected cases in 
which a bone tumor suspicion was made on the basis of 
a US examination that was performed for other clinical 
indications or was conducted at an early stage of a di-
agnostic process due to the presence of a palpable local 
mass before histopathological diagnosis was established. 
The study excluded patients with previously diagnosed 
disease in whom US was conducted for other purposes, 
e.g. to check for local complications, or patients dur-
ing and after treatment, and patients with a radiological 
diagnosis of a bone tumor made by the same physician 
who conducted a US scan. The aim of such selection was 
to exclude cases where the knowledge of conventional 
radiological images could affect the analysis of US scans 
and create correlations between images. The total num-
ber of patients who met these criteria was 9 (5 boys and 
4 girls, aged 12–15 years). Tab. 1 presents patient data 
and causes for ordering a US scan. 

US examinations were conducted with the following 
scanners: Philips iU22 with linear probe L12-5, Siemens 
Acuson S2000 with linear probe L9-4 and Voluson 740 
Expert with linear L12-6. All scans were performed by 
a single radiologist (T.M.) with long experience in mus-
culoskeletal ultrasound imaging.

The examinations showed a lesion and its relationship 
with the bone. Pathological signs that could suggest 
the nature of the lesion were looked for. The images 
were analyzed in terms of: the presence of a tumor, its 
relationship with the bone, sonomorphology, accom-
panying bone destruction, abnormal calcifications and 
mineralization that could indicate periosteal reactions, 
periosteal pathology and the presence of a potential 
extraosseous mass. Moreover, tumor vasculature was 
also assessed in color and power Doppler, and, in some 
cases, its elasticity was evaluated in real time elastog-
raphy (RTE). Also, additional signs that might indicate 
the malignant nature (e.g. tumor implants within the 
pleura, pleural fluid) were noted. When reliable mea-
surements could be made, the three-dimensional size 
of the lesion was assessed. In most examined tumors, 
panoramic imaging was employed to evaluate the lon-
gest dimension.

The patients with a diagnosis of a bone tumor estab-
lished in US were urgently referred to an oncologist and 
underwent further imaging examinations adequate for 
their pathology (radiography, CT, MRI). 

Results

In the group of 9 patients, 8 malignant bone tumors 
were diagnosed in US and later verified histopathologi-
cally. These were 4 osteosarcomas (OSAs) and 4 Ewing’s 
sarcomas (ESs). In one case (K.G.), two bone tumors 
were detected in US without specification of their nature 
(malignant/benign, primary/secondary). 

The histopathological examination revealed: 4 OSAs, 4 
ESs and, in one patient (K.G.), 2 tumors identified as 
bone lymphoma (Burkitt non-Hodgkin’s lymphoma, 
NHL-Burkitt).

Initials Sex Age
Year of 

examination
Tumor location Cause stated on the referral

P.K. M 14 2011 right tibia local edema 

D.C. M 14 2012 left femur persisting posttraumatic edema 

Ł.A. M 12 2012 10th right rib abdominal pain

Z.K. F 13 2013 left femur joint edema

K.G. M 12 2014 frontal bone/tibia nodule in the frontal region/pain in the lower leg

P.S. F 15 2014 left femur tumor in the popliteal fossa

K.W. F 13 2014 right femur thickening in the thigh

D.M. F 15 2015 right clavicle suspicion of arthritis in the ACJ

P.B. M 16 2016 7th left rib shortness of breath

Tab. 1. Patient data, tumor location and causes for ordering a US scan
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In total, ultrasonography was used to evaluate 10 bone 
tumors. Their morphological features and US signs indi-
cating their presence are presented in Tab. 2.

The most important common features for the whole 
group were: the presence of a pathological solid mass 
corresponding to a bone tumor (10/10) and low tumor 

echogenicity (10/10) (Fig. 1). In 8/10 cases, a tumorous 
mass was characterized by structural heterogeneity. The 
two cases of homogeneous echogenicity concerned two 
lesions found in K.G., diagnosed as bone lymphoma. 
Another feature common for the whole group was the 
presence of bone destruction (Fig. 2), but the two le-
sions diagnosed as bone lymphoma were characterized 

Ini-

tials

Loca-

tion 

Presence 

of a tu-

morous 

mass

Echo-

genici-

ty

Homogene-

ity

 Bone de-

struction

Periosteal 

separa-

tion

Perios-

teal reac-

tions

Size
Vascula-

ture

Elastog-

raphy

Additional 

signs

P.K. tibia  present lower
heteroge-

neous
present present absent  5 cm rich

mixed 

stiffness

regions of tu-

mor mineraliza-

tion

D.C. femur present lower
heteroge-

neous
present present present 10 cm rich stiff

Ł.A. rib present lower
heteroge-

neous
present invisible invisible 11 cm enhanced

not per-

formed

infiltration of 

the soft tissues 

of the chest, 

pleural fluid

Z.K. femur present lower
heteroge-

neous
present 

present 

with loss 

of conti-

nuity

present no data rich stiff

G.K.
frontal 

bone
present lower

homoge-

neous

present/

blurred cor-

tical bone

present invisible 4.5 cm moderate
not per-

formed

G.K. tibia present lower 
homoge-

neous

slight/

blurred cor-

tical bone

present invisible 4 cm rich
not per-

formed

P.S. femur present lower
heteroge-

neous
present

present 

with loss 

of conti-

nuity

present 12 cm rich stiff

extraosseous 

tumor in the 

popliteal fossa, 

lymph nodes

K.W. femur present lower
heteroge-

neous
present present present 8 cm rich stiff

D.M. clavicle present lower
heteroge-

neous
present present present 7 cm rich stiff

P.B. rib present lower
heteroge-

neous
present invisible present 15 cm moderate

not per-

formed

pleural implants, 

fluid

Tab. 2. Morphological features of bone tumors in US

Fig. 1.  Patient P.K. Osteosarcoma. An osteolytic tibial defect of uneven outline filled with heterogeneous hypoechoic pathological 
tissue

A B
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by subtle bone destruction in the form of blurred corti-
cal outline. The remaining tumors presented images of 
bone destruction with its visible defects (8/10). In 8/10 
cases, there were signs of marked separation of the peri-
osteum. Two cases in which this phenomenon was not 
clearly visualized refer to two Ewing’s sarcomas origi-
nating from the ribs (Ł.A., P.B.).

By analogy with radiography, periosteal reactions, 
which are characterized by high specificity in detection 
of malignant bone tumors, were also assessed in US. 
Mainly two types of abnormal reactions were looked for: 
separation of newly emerged subperiosteal bone (a so-
nographic equivalent of the Codman triangle) as well 
as mineralization and calcifications perpendicular to 
the long axis of the bone (an equivalent of spiculated 
periosteal reaction of the “sunburst” type) (Fig. 3). These 
lesions were detected in 6/10 cases. 

The size of the tumors in the longest axis ranged from 5 
to 15 cm in the group of pathologies diagnosed as osteo-

sarcoma and Ewing’s sarcoma. In the two tumors clas-
sified as lymphoma, the greatest were their longitudinal 
dimensions: 4.5 cm and 4 cm. In one case (Z.K.), the 
tumor size was not noted. 

All tumors exhibited enhanced, at least moderate, vas-
culature, frequently with chaotic distribution of vessels, 
which were the most numerous on the periphery of the 
pathological masses (Fig. 4). 

In some cases, there were additional sings that unambig-
uously suggested a malignancy. As for Ewing’s sarcoma of 
the ribs: P.B. had numerous tumor implants in the pari-
etal pleura and a significantly increased amount of pleu-
ral fluid, while Ł.A. had chest infiltration, an extraosseous 
mass in the costophrenic recess with signs of infiltration 
of the diaphragm and liver, and increased amount of 
pleural fluid. Moreover, P.S. had an extraosseous mass in 
the popliteal fossa with enlarged lymph nodes; moreover, 
areas suggesting hemorrhagic cysts occupying a part of 
the tumor were noted within the extraosseous mass. 

Fig. 2.  Patient D.M. Ewing’s sarcoma. A pathological tumor mass emerging from the end of the shoulder clavicle with visible clavicle de-
struction: uneven bone outline and partial penetration of the ultrasound wave to the infiltrated bone

Fig. 3.  Patient Z.K. Osteosarcoma. Femoral tumor. A subperiosteal pathological mass with visible hyperechoic reflections indicating neo-
plastic mineralization with a tendency to their radial arrangement (red arrow). On the left side of the image, one may notice visible 
features of tumor invasion in the periosteum with a slight hypoechoic nodule (blue arrow)
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Elastography was conducted in 6/10 cases. In 5/10 
cases, the lesions appeared entirely as blue on elasto-
grams, which attested to their considerable stiffness. In 
one case (P.K.), the stiffness of the lesion was mixed, and 
the part of the tumor that showed greater solidity on 
the elastogram (blue) was also characterized by higher 
echogenicity. 

Based on the analyzed cases, certain sonographic signs 
that may indicate a primary malignant bone tumor were 
distinguished. 

Signs suggesting a malignant bone tumor in ultrasonog-
raphy include:
1) a large bone tumor reaching over 5 cm in the longest 

dimension;
2) irregular bone destruction with unclear and blurred 

margins;
3) blurred and uneven cortical bone with signs of de-

struction;
4) periosteal abnormalities: separation, thickening and 

edema;
5) pathological mineralization—an image of “malig-

nant” periosteal reactions;
6) rich vasculature;
7) a “hard” lesion in elastography;
8) a pathological extraosseous mass.

In all the cases of malignant bone tumors, several of the 
above listed signs occurred simultaneously.

Discussion 

The diagnostic process of bone tumors is based on con-
ventional radiological methods, such as radiography 
and CT, which are used to detect the lesion and analyze 
its nature. Subsequently, MRI is conducted to evaluate 
local progression and detect potential complications(5,6). 
General advancement of the disease is assessed with 
other methods, such as chest CT and scintigraphy . 

Ultrasonography is not mentioned in diagnostic algo-
rithms as a useful tool for early detection and diagnosis 
of these pathologies. It is mainly used in post-operative 
assessment, treatment monitoring and evaluation of 
local complications(3). US is commonly believed to be 
helpful in the assessment of neoplasms and soft tissue 
tumors. It is frequently ordered as the first test in pedi-
atric patients as it helps establish the final diagnosis of, 
for example, pseudotumors in many cases, thus limit-
ing radiation exposure(7). Various literature reports that 
provide evidence for high value of US in the assessment 
of musculoskeletal pathologies, such as bone erosions in 
the course of inflammatory diseases in rheumatology(8) 
and bone fractures(9), justify the claim that US might also 
be useful for the diagnosis of bone tumors. 

The basic feature enabling visualization of a bone tumor 
in a US examination is cortical involvement or subperi-
osteal location of the lesion. All lesions visualized in this 
study exhibited these two features. Most malignant bone 
tumors are large at the diagnosis, exceeding 5 cm in the 
longest axis. Of all the described tumors, 7/10 exceeded 
5 cm. In one case, the size of the tumor was not provided 
as it was difficult to measure, but it clearly extended be-
yond the probe’s field of view. Such large lesions, ex-
ceeding the width of the transducer’s head, may be over-
looked in a US scan as a fragmentarily seen tumor might 
not be interpreted as a pathological tissue. In these cas-
es, panoramic imaging may be helpful (Fig. 5)(4). 

The assessment of the periosteum delivers important 
information. Pediatric US examinations enable the as-
sessment of pathological separation of the periosteum 
in the case of inflammatory abnormalities in the course 
of osteomyelitis and fractures, showing also subperi-
osteal fluid collections and periosteal reactions(7,10). In 
this work, periosteal separation was noted in 8/10 cases, 
while hyperechoic reflections in the periosteal region, 
corresponding with periosteal reactions, were seen in 
6/10 cases. Two cases in which periosteal separation was 
not visualized concerned rib tumors, which might have 

Fig. 4.  Patient P.K. Osteosarcoma. An osteolytic lesion of the tibia, as in Fig. 1. Power Doppler imaging shows numerous vessels on the 
periphery of the lesion, thereby confirming the tissue nature of the pathological mass that occupies the bone defect (yellow arrow). 
Additionally, one may notice thickening, edema and hyperemia of the periosteum (blue arrow)
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been associated with their deeper location and restrict-
ed ability to visualize the periosteum. In two cases, peri-
osteal abnormalities unambiguously suggested a malig-
nancy: periosteal infiltration and the site of the loss of 
its continuity were visible. A sign that indirectly indi-
cates the loss of periosteal continuity is the presence of 
a tumor component in soft tissues surrounding the bone; 
in one case an extraosseous tumor was located in the 
popliteal fossa (Fig. 6). When searching for pathological 

periosteal separation, it is recommended to carefully as-
sess the boundary between the tumor and healthy bone 
as these lesions are the most visible in this location. As 
in radiography, one may notice the lack of clear delinea-
tion of a lesion from healthy bone (so-called broad tran-
sitional zone). In all cases, we also noted changes in the 
cortical bone indicating bone destruction. In G.K. with 
bone lymphoma, the severity of bone destruction was 
significantly lower and represented mainly by blurred 

Fig. 5.  Patient E.W. Ewing’s sarcoma. Femoral shaft tumor. A. Pan-
oramic imaging helps assess the total longitudinal size of the 
tumor (8 cm) and more clearly shows the relationship of the 
lesion with the bone. In the distal part of the lesion, one can 
notice a sharp bone of the “rose thorn” morphology, which 
corresponds with the radiographic Codman’s spur (yellow ar-
row). Uneven outline of the cortical bone adjacent to the bone. 
B. Radiography of the femoral tumor (blue arrow)
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Fig. 6.  Patient P.S. Osteosarcoma. A tumor in the distal femur. An extraosseous mass in the popliteal fossa. Cystic areas within the tumor 
mass (yellow arrow)
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cortical bone. This image could suggest permeative bone 
destruction, frequently encountered in this pathology(11). 
The US signs presented above correspond with typical 
radiographic signs of bone tumors. Additional advan-
tages of ultrasonography include direct visualization of 
a pathological tissue mass (10/10 cases) communicating 
with the bone and assessment of tumor vasculature by 
Doppler imaging (color Doppler and power Doppler) 
without the need to administer contrast media. In 8/10 

cases of all osteosarcomas and Ewing’s sarcomas, the 
pathological masses were heterogeneous and exhibited 
globally low echogenicity, frequently with areas of very 
low echogenicity (almost anechoic), suspected of being 
sites of necrosis/regressive lesions. In some cases, one 
could notice hyperechoic reflections, possibly corre-
sponding with calcifications/ossification. As MRI, US is 
able to present morphologically diversified tumor com-
ponents, e.g. cystic components, areas of necrosis or 

Fig. 7.  Patient K.G. A. Bone lymphoma in the tibia. A lesion in 
the proximal metaphysis of the left tibia. A low-signal sub-
periosteal mass that separates the periosteum with blurred 
outline of the cortex adjacent to the bone (yellow arrow). B. 
A pathological mass in the same location with signs of vas-
cularization in power Doppler imaging. C. Bone lymphoma 
in the left tibia in CT: a poorly visible pathological tissue 
mass at the cortical bone in the anteromedial part of the 
tibia (red arrow). D. Bone lymphoma in the frontal bone in 
the bone window (blue arrow) and (E) in the soft tissue win-
dow following contrast medium administration —intensive 
enhancement of the tumor (blue arrow)
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hemorrhagic cysts, indicating the presence of a second-
ary aneurysmal bone cyst(11). 

A case of two tumorous lesions in one patient (K.G.) 
requires a separate discussion. Both lesions presented 
a different morphology from the remaining tumors. They 
gave an image of subperiosteal infiltrations of markedly 
low but homogeneous echogenicity. They exhibited less 
pronounced features of local bone destruction, seen as 
blurred cortical outline. In this case, the final diagnosis 
was Burkitt non-Hodgkin’s bone lymphoma which, com-
pared with OSA and ES, is much rarer in the pediatric 
population and is characterized by a distinct biology, dif-
ferent radiological signs and multiple tumor forms, e.g. 
the presence of poorly pronounced bone destruction(11), 
as it was seen in our patient. In the case of the lesion 
located in the frontal bone, bone destruction and the tu-
mor were both visible in CT. However, the other tumor, 
located in the tibia, showed no significant abnormali-
ties in radiography and exhibited only slight changes in 
CT; they were much easier to detect thanks to the cor-
relation with the previously conducted US examination. 
A significant difference from other tumors lies in the fact 
that other assessed lesions belong to a group of primary 
bone malignancies, while the two pathological masses 
in the course of bone lymphoma were probably of the 
secondary nature as involvement of other structures 
(e.g. the CNS) was also noticed in a short time and the 
disease was assessed as stage IV. However, because the 
malignancy was detected in this patient by bone mani-
festation, first in the frontal bone and then in the tibia, it 
was decided to include this case in the discussed group. 
The case is presented in Fig. 7.

The author is not familiar with any other reports about 
the use of elastography in the diagnosis of malignant 
bone tumors. Most lesions assessed in the study (5/6) 
were, as expected, highly stiff (Fig. 8). In one case, tu-
mor stiffness varied; it was higher in hyperechoic areas 
in B-mode, which apparently results from greater min-
eralization of these parts of the lesion.

A small group of patients is a limitation of this study. 
On the one hand, this results from infrequent nature of 
primary malignant bone tumors, and on the other from 
narrow patient selection criteria adopted in this study 
(detection of a tumor in US or US with no prior knowl-
edge of radiological and histopathological findings). It 
would be desirable to conduct further studies among 
a greater group of patients and to correlate US with oth-
er diagnostic methods. 

In the author’s opinion, despite the low number of lesions 
described, their sonographic image is so characteristic 
that its presentation seems significant, even more so that 
medical literature on malignant bone tumors in ultraso-
nography is lacing and US examinations are commonly 
conducted in pediatric patients, frequently as the first 
tests. This may therefore aid in proper diagnosis. This 
is of particular importance especially if clinical pictures 
suggest a different background of lesions, e.g. inflam-
matory, which is quite typical of Ewing’s sarcoma(12), or 
posttraumatic. Being familiar with US presentation of 
malignant bone tumors may help detect the pathology 
earlier.

Conclusions

In the analyzed cases, US enabled correct diagnosis of 
a focal bone lesion, and in most cases (8/9) it presented 
an image that suggested its malignant nature and the 
necessity of further diagnosis and treatment. 
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Fig. 8.  Patient P.S. Osteosarcoma. A tumor in the soft tissues of 
the popliteal fossa in elastography. The lesion coded in blue; 
a stiff lesion
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