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Abstract
Langerhans cell histiocytosis is a tumor-like condition characterized by idiopathic prolif-
eration of Langerhans cells. The disease may involve the skeleton as well as other organs 
systems. Bone involvement may be solitary or multifocal. Unifocal osseous Langerhans cell 
histiocytosis may involve virtually any bone, with the calvarium being most frequently in-
volved. Plain radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging are the 
most used techniques for detection and characterization of the lesion. The use of ultrasound 
is less known, although it may be a valuable technique in detection and follow-up of super-
ficially located lesions such as calvarial lesions. This case report describes an 8-year-old 
girl, in whom the lesion was initially detected by ultrasound. Furthermore, ultrasound was 
used to evaluate spontaneous resolution of the lesion. The knowledge of ultrasound charac-
teristics may be important to avoid unnecessary radiation and gadolinium administration, 
particularly in a pediatric population.
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Opis przypadku

Na nasz oddział skierowano 8-letnią dziewczynkę na bada-
nie ultrasonograficzne czaszki. Dziecko od 6 tygodni skar-
żyło się na punktowy ból w rejonie owłosionej skóry głowy. 
Początkowo rodzice nie wyczuwali żadnego guzka ani zgru-
bienia, jednak po kilku tygodniach ojciec dziecka odkrył 
powiększający się guzek, zlokalizowany przyśrodkowo po 
prawej stronie w obszarze ciemieniowym. W wywiadzie nie 

stwierdzono urazu ani innych obciążeń. Dziecko nie skarży-
ło się również na dolegliwości ogólnoustrojowe.

W badaniu USG uwidoczniono pojedynczą zmianę zlo-
kalizowaną przyśrodkowo w prawej kości ciemieniowej. 
Ubytek kostny wypełniony był hipoechogenicznym litym 
guzem, rozciągającym się zarówno na tkankę miękką, jak 
i do wewnątrz czaszki. Zmiana graniczyła bezpośrednio 
z zatoką strzałkową górną. Wymiary guza wynosiły 2 × 1,7 
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i 1,2 cm. Badanie USG wykonane w opcji kolorowego 
dopplera oraz dopplera mocy wykazało brak przepływu 
naczyniowego wewnątrz zmiany (Ryc. 1). W momencie 
przyjęcia nie wykonano badania USG z kontrastem ani 
elastograficznego.

Wykonana następnie tomografia komputerowa (TK) po-
twierdziła obecność dużego ogniska osteolizy o ściętych 
krawędziach, bez cech sklerotyzacji. Proces chorobowy 
dotyczył blaszki zewnętrznej w większym stopniu niż we-
wnętrznej (Ryc. 2).

W badaniu metodą rezonansu magnetycznego (RM) stwier-
dzono ognisko izointensywne w stosunku do tkanek mózgu 
w obrazach T1-zależnych (WI) oraz o pośredniej intensyw-

ności sygnału w obrazach T2-zależnych. Widoczne były 
wyraźne wzmocnienie oraz brak cech restrykcji dyfuzji 
(Ryc. 3). Zakres zmian wewnątrz- oraz zewnątrzczaszko-
wych był lepiej uwidoczniony w RM niż w TK.

Na podstawie wykonanych badań obrazowych postawiono 
rozpoznanie histiocytozy z komórek Langerhansa o cha-
rakterze zmiany jednoogniskowej. Diagnostyka różnicowa 
obejmowała torbiel naskórkową, wrodzony ubytek czaszki 
oraz torbiel leptomeningealną (uraz rosnący). W związku 
z brakiem restrykcji dyfuzji w ognisku wykluczono torbiel 
naskórkową. Jako że cechy kliniczne zmiany wskazywały 
na jej świeży charakter, w wywiadzie zaś nie stwierdzono 
urazu, zarówno wrodzony ubytek czaszki, jak i torbiel lep-
tomeningealna wydawały się mało prawdopodobne. Brak 

Ryc. 1.  Obraz USG bezpośrednio po przyjęciu. A. Obraz poprzeczny w skali szarości pokazuje ogniskowy ubytek czaszkowy zlokalizowany 
przyśrodkowo, obejmujący blaszkę zewnętrzną i wewnętrzną istoty zbitej prawej kości ciemieniowej. W ubytku widoczny hiperecho-
geniczny guz, rozciągający się do wewnątrz i na zewnątrz czaszki. B. Na obrazie poprzecznym uzyskanym w badaniu wykonanym 
w opcji kolorowego dopplera wyraźnie widoczne bezpośrednie sąsiedztwo zmiany z zatoką strzałkową górną. Badanie w opcji kolo-
rowego dopplera oraz dopplera mocy wykazało brak przepływu naczyniowego w zmianie

Ryc. 2.  Obraz TK bezpośrednio po przyjęciu. A. Obraz w projekcji strzałkowej w oknie kostnym. Widoczne ognisko osteolizy w prawej kości 
ciemieniowej, o ściętych krawędziach (strzałki). Widoczny również dyskretny obrzęk tkanki miękkiej (biała gwiazdka). B. Obraz 3D 
uzyskany techniką VRT uwidacznia położenie zmiany w bezpośrednim sąsiedztwie szwu strzałkowego, jednakże bez jego zajęcia
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choroby nowotworowej w wywiadzie (np. nerwiaka zarod-
kowego) wykluczał możliwość zmiany przerzutowej do ko-
ści sklepienia czaszki.

Dalsze badania przedmiotowe nie wykazały obecności 
żadnych chorób ogólnoustrojowych ani nieprawidłowości. 
Zdjęcia RTG kręgosłupa i klatki piersiowej nie uwidoczniły 
dodatkowych zmian.

Pierwotnie planowano wykonanie biopsji, jednak w bada-
niu palpacyjnym po upływie 6 tygodni guzek nie był już 
wyczuwalny. Ponowne obrazowanie metodą rezonansu 
magnetycznego uwidoczniło obecność szczątkowego ubyt-
ku czaszkowego, lecz komponent miękkotkankowy zmiany 
zanikł już całkowicie (Ryc. 4).

Ryc. 3.  Obraz RM bezpośrednio po przyjęciu. A. Obraz w projekcji 
strzałkowej T1-zależny. Zmiana jest izointensywna w sto-
sunku do istoty szarej (biała gwiazdka). B. Obraz w projekcji 
strzałkowej T2-zależny. Zmiana o pośredniej intensywności 
sygnału z obszarami wewnątrz zmiany o wysokim sygnale 
w stosunku do istoty szarej (biała gwiazdka). C. Obraz w pro-
jekcji strzałkowej T1-zależny po dożylnym podaniu kontrastu 
(gadolin). Wzmocnienie peryferyjnie nieco intensywniejsze 
niż w centrum zmiany (biała gwiazdka)
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Ze względu na charakterystyczne cechy obrazu radiolo-
gicznego oraz samoistne zaniknięcie guzka w obszarze 
tkanki miękkiej uznano, że nie ma dalszych wskazań do 
wykonania biopsji, w związku z czym zalecono strategię 
czujnej obserwacji. Kontrolne badania przedmiotowe po 
3 i 6 miesiącach nie wykazały żadnych objawów chorobo-
wych.

Kontrolne badania USG (Ryc. 5) oraz RM (Ryc. 6) wyko-
nane po upływie 14 miesięcy wykazały całkowite ustąpie-
nie procesu chorobowego i regenerację kostną ubytku. 
Pomimo braku rozpoznania histopatologicznego ustalono 
domniemane rozpoznanie jednoogniskowej histiocytozy 
z komórek Langerhansa o charakterze ziarniniaka eozy-
nofilowego kości czaszki, na podstawie lokalizacji zmiany, 
wyników badań obrazowych oraz samoistnego ustąpienia 
procesu chorobowego. Kontrolne badanie przedmiotowe 
po upływie 20 miesięcy od pierwszego badania nie wyka-
zało żadnych nieprawidłowości.

Omówienie

Histiocytoza z komórek Langerhansa jest rzadką chorobą 
ogólnoustrojową, charakteryzującą się idiopatyczną proli-
feracją histiocytów nazywanych komórkami Langerhan-
sa w obrębie różnych narządów, takich jak kości, płuca, 
ośrodkowy układ nerwowy, wątroba i śledziona, skóra, 
grasica oraz węzły chłonne. Przebieg kliniczny choroby 
zależy od liczby oraz rodzaju zajętych narządów. Lokaliza-
cja w obrębie układu kostnego jest typowa dla tej jednost-
ki klinicznej i może dotyczyć zarówno jednej, jak i wielu 

kości. W odniesieniu do odosobnionych zmian w obrębie 
pojedynczej kości stosowano dawniej określenie „ziarni-
niak eozynofilowy”. Jest to najczęściej spotykana forma 
przebiegu histiocytozy z komórek Langerhansa u dzieci(1).

Jednoogniskowa histiocytoza z komórek Langerhansa 
może umiejscowić się w dowolnej kości i najczęściej obja-
wia się pomiędzy 5. a 15. rokiem życia. Typowe lokalizacje 
to miednica, kości długie oraz kości czaszki, spośród któ-

Ryc. 4.  Kontrolne badanie RM wykonane po upływie 6 tygodni od 
pierwszego badania. Obraz w projekcji strzałkowej T1-zależ-
ny po dożylnym podaniu kontrastu (gadolin). Komponenty 
wewnątrz- oraz zewnątrzczaszkowy zmiany zanikły (biała 
gwiazdka)

Ryc. 5.  Kontrolne badanie USG czaszki wykonane po upływie 14 
miesięcy od pierwszego badania. Poza niewielką nieregu-
larnością resztkowego konturu wcześniejszej zmiany (białe 
gwiazdki) nie widać już ubytku w kości czaszki

Ryc. 6.  Badanie RM wykonane po upływie 14 miesięcy od pierwsze-
go badania. Obraz w projekcji strzałkowej T2-zależny. Wi-
doczna pełna reosyfikacja ubytku kostnego (biała gwiazdka)
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rych najczęstsze są pojedyncze zmiany w obrębie sklepie-
nia czaszki(2).

Objawy kliniczne histiocytozy z komórek Langerhansa 
umiejscowionej w kościach sklepienia czaszki to bolesne 
guzkowate pogrubienie wyczuwalne w rejonie owłosionej 
skóry głowy.

Rozpoznania dokonuje się przeważnie na podstawie obra-
zu RTG, TK lub RM.

Na zdjęciach RTG czaszki typowo widoczne jest ognisko 
osteolityczne przypominające wyglądem otwór w czasz-
ce, początkowo bez cech sklerotyzacji. W fazie gojenia 
w zmianie może wytworzyć się kostniejąca otoczka.

W badaniu TK brzegi ubytku są często ścięte z powodu 
nierównomiernego zniszczenia blaszki zewnętrznej i we-
wnętrznej. Może występować sekwestracja kości przypo-
minająca kształtem guzik, dotycząca resztkowej tkanki 
kostnej, lepiej widoczna w obrazie TK niż na zdjęciach 
RTG. Proces patologiczny nie przekracza szwów czasz-
kowych. Na zdjęciu tomograficznym widoczny może być 
komponent miękkotkankowy(3). 

W RM ogniska są izointensywne w stosunku do istoty bia-
łej oraz szarej mózgu w obrazach T1-zależnych i niejedno-
rodnie hiperintensywne w obrazach T2-zależnych oraz wi-
doczne jest wyraźne wzmocnienie sygnału. Wzmocnienie 
ogniska w obrazie MRI ma różne nasilenie. Często wystę-
puje wzmocnienie kontrastowe w warstwie guza nacieka-
jącej oponę twardą (tzw. objaw ogona oponowego – dural 
tail) oraz w komponencie zewnątrzkostnym(2).

Ultrasonografia była do tej pory rzadko wykorzystywana 
w diagnostyce ziarniniaków eozynofilowych(4). Jak jednak 
pokazuje opisywany przez nas przypadek, jest ona przy-
datnym narzędziem, pozwalającym na szybkie wstępne 
uwidocznienie zlokalizowanych powierzchniowo zmian 
w obrębie kości sklepienia czaszki oraz ocenę komponentu 
miękkotkankowego zmiany i jego ewentualnego styku z za-
tokami żylnymi. Podobnie jak TK, badanie USG uwidacz-
nia nierównomierne uszkodzenie zewnętrznej i wewnętrz-
nej blaszki istoty zbitej kości czaszki. 

Możliwości oceny zmian układu kostno-mięśniowego 
w badaniu USG wykonywanym w trybie B-mode są ogra-
niczone. Przy rozróżnianiu zmian łagodnych oraz złośli-
wych tkanek miękkich wykazuje ono czułość na poziomie 
76,9% i swoistość 78,8%(5). Badanie z opcją dopplera mocy 
pozwala na ocenę unaczynienia guza, co jednak nie zawsze 
jest pomocne w dalszej diagnostyce zmiany. W przeciwień-
stwie do przypadku opisywanego przez Holley, badanie 
u naszej pacjentki nie wykazało przepływu naczyniowego 
wewnątrz badanej zmiany.

W celu charakterystyki oraz rozróżnienia zmian łagodnych 
i złośliwych w obrębie tkanek miękkich wykorzystuje się 
analizę modelu perfuzji oraz czasu wzmocnienia sygnału 

w badaniu USG z kontrastem(6,7). Intensywne niejedno-
rodne wzmocnienie kontrastowe przy jednocześnie wy-
stępujących obszarach nieunaczynionych oraz gwałtowne 
wzmocnienie sugerują rozpoznanie złośliwego guza tkanki 
miękkiej.

Badano niedawno potencjalną przydatność ilościowej oraz 
jakościowej elastografii fali poprzecznej (shear wave ela-
stography, SWE) w ocenie guzów tkanek miękkich. Pomi-
mo istnienia pewnych przesłanek wskazujących na zwią-
zek pomiędzy niską prędkością przepływu fali poprzecznej 
a złośliwym charakterem zmian tkanek miękkich nie wy-
kazano dotąd statystycznie istotnej korelacji pomiędzy 
prędkością fali poprzecznej a złośliwością guzów tkanek 
miękkich i nie stwierdzono wyższości elastografii nad ba-
daniem USG w trybie B-mode w odniesieniu do wykrywal-
ności zmian złośliwych(5). Co więcej, brak jest konkretnych 
danych w aktualnej literaturze przedmiotu dotyczących 
cech obrazu histiocytozy z komórek Langerhansa w obrę-
bie struktur narządu ruchu w badaniu USG wzmacnianym 
kontrastem lub w badaniu elastograficznym.

Jednoogniskowa histiocytoza z komórek Langerhansa jest 
chorobą samoograniczającą się i rokowanie jest z reguły 
pomyślne, o ile zastosowane zostanie właściwe leczenie. 
Donoszono już wcześniej o samoistnym ustąpieniu bądź 
regresji zmian. Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się w cią-
gu 2 miesięcy. Początkowo zanika komponent miękkotkan-
kowy zmiany, dopiero zaś w następnych kilku miesiącach 
następuje całkowita regeneracja i reosyfikacja ubytku kost-
nego(8).

Gdy zmiana wykazuje charakterystyczne cechy w bada-
niach obrazowych, nie ma wskazań do wykonywania biop-
sji i zaleca się wówczas strategię czujnej obserwacji przy 
regularnie wykonywanych przedmiotowych i obrazowych 
badaniach kontrolnych(9). Samoistne ustąpienie zmiany 
wykazane w badaniach obrazowych wskazuje na wysokie 
prawdopodobieństwo przypadku jednoogniskowej histio-
cytozy z komórek Langerhansa.

Zaletą badania ultrasonograficznego jest brak ekspozycji 
pacjenta na napromieniowanie oraz środek kontrastowy, 
może zatem okazać się ono idealnym narzędziem w obser-
wacji przebiegu zmian w obrębie kości sklepienia czaszki.

Diagnostyka różnicowa ziarniniaka eozynofilowego w ob-
rębie kości czaszki u dzieci powinna być prowadzona pod 
kątem takich jednostek klinicznych jak wrodzony ubytek 
kości czaszki(10), torbiel naskórkowa lub skórzasta(3), torbiel 
leptomeningealna(8), naczyniak oraz przerzutowy nerwiak 
zarodkowy(4).
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Abstract

Langerhans cell histiocytosis is a tumor-like condition characterized by idiopathic prolif-
eration of Langerhans cells. The disease may involve the skeleton as well as other organs 
systems. Bone involvement may be solitary or multifocal. Unifocal osseous Langerhans cell 
histiocytosis may involve virtually any bone, with the calvarium being most frequently in-
volved. Plain radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging are the 
most used techniques for detection and characterization of the lesion. The use of ultrasound 
is less known, although it may be a valuable technique in detection and follow-up of super-
ficially located lesions such as calvarial lesions. This case report describes an 8-year-old 
girl, in whom the lesion was initially detected by ultrasound. Furthermore, ultrasound was 
used to evaluate spontaneous resolution of the lesion. The knowledge of ultrasound charac-
teristics may be important to avoid unnecessary radiation and gadolinium administration, 
particularly in a pediatric population.
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Case report

An 8-year-old girl was referred to our department for an 
ultrasound of the skull. She had been complaining for 
6 weeks of focal pain at the scalp. Initially, the parents 
felt no palpable lump, but a progressive soft lump at the 
right paramedian posterior parietal region was revealed 
by the father of the child a few weeks later. There was 
no clear history of a trauma and further medical history 
was unremarkable. There were no systemic complaints.

Ultrasound demonstrated a focal skull defect in the 
right parietal bone near the midline. The bony defect 

was filled with a hypoechogenic solid mass, extend-
ing both within the soft tissue and intracranially. 
The lesion showed intimate contact with the supe-
rior sagittal sinus. The lesion measured 2 × 1.7 and 
1.2 cm. Color Doppler and Power Doppler showed 
absence of intralesional flow (Fig. 1). Contrast-en-
hanced ultrasound and elastography were not per-
formed at the time of the admission. 

Subsequent computed tomography (CT) confirmed 
a large osteolytic defect with non-sclerotic margins 
and beveled edges. The outer table was more in-
volved than the inner table (Fig. 2). 
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On magnetic resonance imaging (MRI), the lesion 
was isointense to brain tissue on T1-weighted imag-
es (WI) and of intermediate signal on T2-WI. There 
was vivid enhancement and there was no diffusion 
restriction (Fig. 3). Intra- and extracranial extension 
was better demonstrated on MRI than CT.

The presumptive imaging diagnosis of unifocal 
Langerhans cell histiocytosis was made. The dif-
ferential diagnoses included epidermoid cyst, con-
genital skull defect and growing fracture. Absence 
of diffusion restriction argued against the diagno-

sis of an epidermoid cyst. As the lesion appeared de 
novo clinically and there was no history of trauma, 
congenital skull defect and growing fracture were 
unlikely. The absence of an oncologic history (e.g. 
neuroblastoma) argued against the hypothesis of 
a metastatic lesion of the calvarium. 

Further clinical examination was negative for sys-
temic diseases and was completely normal. Plain 
radiographs of the chest and spine showed no ad-
ditional lesions.

Fig. 1.  Ultrasound on admission. A. Transverse gray scale image showing a focal paramedian skull defect extending within 
the outer and inner table of the right parietal bone. There is an intralesional hypoechogenic mass with extracranial 
and intracranial extension. B. Transverse color Doppler image clearly demonstrates the intimate relationship with 
the superior sagittal sinus. Color Doppler and Power Doppler showed absence of intralesional flow

Fig. 2.  CT on admission. A. Axial image in bone window. Note an osteolytic defect of the right parietal bone, with beveled 
edges (arrows). There is also subtle soft tissue swelling (white asterisk). B. 3D Volume Rendering Technique (VRT) 
image shows that the lesion is located adjacent to the sagittal suture but there is no crossing of the suture
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A biopsy was initially planned, but 6 weeks later, 
there was no residual palpable lump. Repeat MRI at 
6 weeks revealed a residual skull defect, but the soft 
tissue component had disappeared (Fig. 4).

Because of the characteristic imaging findings and 
the spontaneous resolution of the soft tissue lump, 

we judged that biopsy was not justified and a watch-
ful waiting policy was recommended. Further clini-
cal follow-up was uneventful at 3 and 6 months.

Follow-up ultrasound (Fig. 5) and MRI performed 14 
months (Fig. 6) after the initial presentation showed 
complete resolution and reossification of the lesion. 

Fig. 3.  MRI on admission. A. Axial T1-WI. The lesion is 
isointense to gray matter (white asterisk). B. Axial 
T2-WI. The lesion is of intermediate signal with in-
tralesional areas of high signal compared to gray 
matter (white asterisk). C. Sagittal T1-WI after intra-
venous administration of gadolinium contrast. The 
lesion enhances slightly more at the periphery than 
in the center (white asterisk)

A

C

B



268
J Ultrason 2018; 18: 265–270

Filip M. Vanhoenacker, Joris Verlooy, Mania De Praeter

Although there was a lack of histopathological proof, 
the presumed diagnosis of unifocal Langerhans cell 
histiocytosis eosinophilic granuloma of the skull 
was made based on the combination of the location, 
characteristic imaging features and the spontaneous 
resolution. Clinical follow-up performed 20 months 
following the initial presentation was unremarkable.

Discussion

Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare system-
ic disorder characterized by idiopathic proliferation 
of histiocytes, called Langerhans cells, in different 
organs including the bones, lungs, central nervous 
system, liver and spleen, skin, thymus and lymph 
nodes. The severity and clinical behavior depend 
on the number and type of organ systems involved. 
Skeletal involvement is common and may affect one 
or multiple bones. Involvement of a solitary bone 
was previously referred to as eosinophilic granu-
loma (EG) and is the most common presentation of 
LCH in children(1).

Unifocal LCH of bone may involve virtually any 
bone, with peak presentation between the ages of 5 
and 15 years. Typical locations are the pelvis, the 
long bones and the skull. Solitary calvarial lesions 
are the most frequent presentation(2).

Clinically, calvarial LCH often presents as a painful 
lump at the scalp.

Further diagnosis is most often made on plain radio-
graphs, CT or MRI. 

Skull radiographs typically demonstrate as a “punched-
out” osteolytic lesion, initially without sclerosis. Dur-

Fig. 4.  Follow-up MRI 6 weeks after the initial presenta-
tion. Sagittal T1-WI after intravenous administra-
tion of gadolinium contrast. The intra- and extra-
cranial component of the lesion has disappeared 
(white arrow)

Fig. 5.  Follow-up ultrasound of the skull 14 months after 
the initial presentation. Apart from a minor residual 
contour irregularity (white arrows), there is no re-
sidual skull defect

Fig. 6.  MRI 14 months after the initial presentation. Axial 
T2-WI. There is complete reossification of the bony 
defect (white arrow)
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ing the healing phase, the lesion may develop a scle-
rotic rim. 

On CT, the edges of the osteolytic defect are often 
beveled due to uneven destruction of the outer and 
inner table. A button sequestrum representing re-
sidual bone may be present and is more readily de-
tected on CT than on plain radiographs. The lesion 
typically does not cross the sutures. CT may also al-
low to visualize the soft tissue component(3).

On MRI, the lesion is isointense to gray or white 
matter on T1-WI, heterogeneously hyperintense 
on T2-WI and there is vivid enhancement. The en-
hancement of the lesion is variable. Often, there is 
enhancement of an associated dural tail and extraos-
seous component(2).

Ultrasound has been rarely used to demonstrate 
EG(4). However, as demonstrated in our case, it is 
a quick tool for initial detection of superficially 
located calvarial lesions, evaluation of the asso-
ciated soft tissue lesion and contact with the ex-
tradural sinuses. Similar to CT, ultrasound shows 
unequal destruction of the outer and inner table 
of the skull. 

B-mode ultrasound is limited in the evaluation of 
musculoskeletal lesions with a sensitivity of 76.9% 
and a specificity of 78.8% for the differentiation of 
benign versus malignant soft tissue tumors(5). Power 
Doppler ultrasound allows to evaluate the vascular-
ity of the lesion, but this is not always helpful in fur-
ther characterization of the lesion. In contrast to the 
case reported by Holley, our case showed absence of 
intralesional Doppler signal. 

Analysis of perfusion pattern and time of enhance-
ment on Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) has 
been used for characterization and differentiation of 
benign versus malignant soft tissue masses(6,7). In-
tense inhomogeneous enhancement with avascular 
areas and rapid enhancement favors the diagnosis of 
a malignant soft tissue mass. 

The potential role of quantitative and qualitative 
shear wave elastography in evaluating musculoskel-
etal soft tissue masses has been recently evaluated. 
Although there may be some evidence of an associa-
tion between lower shear wave velocity and soft tis-
sue malignancy, there is no statistically significant 
correlation between shear wave velocity and soft 
tissue malignancy, and there is no substantive im-
provement to detect malignancy over B-mode ultra-
sound(5). Moreover, there are no specific data in the 
current literature regarding the imaging pattern of 
LCH of the musculoskeletal system in particular on 
CEUS or elastography.

Unifocal LCH is a self-limiting disease and the prog-
nosis is generally good, if appropriate treatment is 
provided. Spontaneous resolution or decrease in 
size has been previously reported and usually starts 
within 2 months, with initial disappearance of the 
soft tissue component, followed by complete repair 
and reossification over the following months(8).

When the lesion has a characteristic imaging ap-
pearance, biopsy may not be justified and a watchful 
waiting policy with clinical and radiologic examina-
tions at regular intervals may be preferable(9). Spon-
taneous resolution of the lesion proven on imaging 
makes the diagnosis highly probable.

Ultrasound has the advantage that there is no ra-
diation nor need for administration of contrast and 
therefore it may be an ideal tool for imaging follow-
up of calvarial lesions. 

The differential diagnosis of EG of the skull in chil-
dren includes a congenital skull defect(10), an epider-
moid or dermoid cyst(3), a growing fracture(8), a hem-
angioma and metastatic neuroblastoma(4).
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