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V přehledovém článku se autoři snaží uvést moderní diagnostické zobrazovací metody u pacientů s primárním maligním kostním procesem. Vedle nativních snímků, které patří ke zlatému standardu, se jedná především o vyšetření magnetickou rezonancí (MR), v indikovaných případech CT, ultrasonografické (USG) vyšetření, scintigrafii vč. SPECT, pozitronovou emisní tomografii (PET) a PET/CT. Dále
jsou uvedeny intervenční metody v radiologii.
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Imaging methods in diagnostics of bone tumors
In the review article the authors try to indroduce modern diagnostic imaging methods in patients with primary skeletal malignancy.
Beside X-ray, which is gold standard it is at present MRI, in indicated cases CT examination, ultrasonography, including SPECT, SPECT/
CT, PET and PET/CT. The authors describe also interventional radiology.
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Úvod
Včasná a přesná diagnostika nádorů skeletu,
zejména jejich maligních druhů, je zásadní a kriticky důležitou složkou léčebného procesu, která
má zásadní vliv i na úspěšnost následující terapie.
Do značné míry je na diagnostickém zobrazování
závislé i sledování vývoje nádoru při léčbě a odhalení případné recidivy nebo generalizace.
Primární muskuloskeletální tumory patří ke
vzácným malignitám (incidence u dětí je asi 0,87
na 100 000, u dospělých asi 1 % všech maligních
onemocnění). Mohou být lokalizovány prakticky kdekoliv ve skeletu, některé nádory i mimo
něho. Ovlivňují i další orgánové systémy, vedou
ke vzniku patologických fraktur. Nádory bývají
bolestivé, ovlivňují kvalitu života postižených pacientů, vyžadují specifické ortopedicko-chirurgické zákroky i onkologické terapeutické režimy.
Z těchto důvodů považujeme za vhodné, aby
se po primárním záchytu muskuloskeletálního
tumoru další diagnostika a léčba soustředila do
specializovaných center, která mají dostatečné
technické i personální zázemí z diagnostickoterapeutického hlediska a mají upraven vztah ke
zdravotním pojišťovnám při zajištění mnohdy finančně velmi nákladné léčby těchto pacientů.

měl rozpoznat abnormalitu, vyjádřit podezření
na možnou přítomnost maligního kostního procesu. Jedná se o zdaleka nejlevnější zobrazovací
metodu. Od tohoto prvního a nejdůležitějšího
kroku se odvíjí plánování dalších zobrazovacích
metod a diagnostických postupů.
Kvalitní skiagram by měl umožnit detekci léze,
odhadnout její rozsah, lokalizaci, zjistit přítomnost
kostních reakcí, kalcifikací a osifikací, a poskytnout
podklady pro naplánovaní dalších vyšetření.
Rentgenový snímek poskytne informaci o charakteru a umístění léze v kosti, která je velmi důležitým kritériem pro diferenciální diagnózu (schéma,
obrázek 1a, b). Skiagram není vhodnou modalitou

pro detekci postižení měkkých částí nebo nitrodřeňových procesů, zde většinou doplňujeme USG
nebo magnetickou rezonanci (MR).
Magnetická rezonance
Při podezření na primární maligní kostní proces se po úvodním skiagramu v současnosti musí
udělat vyšetření magnetickou rezonancí. MR má
výborný tkáňový kontrast, je to spolehlivá metoda k hodnocení změn kostní dřeně, posouzení
intraosální a extraosální části nádoru, infiltrace
okolních anatomických struktur. MR je podstatná
metoda pro průkaz invaze nádoru do epifýzy.
Postkontrastní vyšetření slouží k určení rozsahu

Obrázok 1. Skiagram levého kolenního kloubu v základních projekcích: nehomogenní struktura
distální diafýzy a metafýzy levého femoru s okrsky zahuštění, spikulární periostální reakce mediálně,
podminovaný periost (Codmanův trojúhelník).
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Zobrazovací metody v diagnostice
kostních nádorů
Skiagrafie
Ve vyšetřovacím algoritmu kostních lézí má
nezastupitelné místo kvalitní nativní rentgenový
snímek (RTG, skiagram). Jeho význam je zásadní,
neboť právě na skiagramu by hodnotící lékař
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nekróz nádoru (obrázek 2 a, b), k přesnějšímu
určení rozsahu extraosální složky a k odhadu
míry prokrvení. V indikovaných případech lze
doplnit MR angiografii (i bez použití intravenózního podání kontrastní látky) s cílem detekovat
přívodné tepny před zvažovanou embolizací
nebo operačním zákrokem.
Celotělové MR zobrazení („whole body“ WB
MR) se etabluje při detekci rozsahu metastatického nebo celkového postižení skeletu (1)
jako možnost oproti klasické scintigrafii např.
při myelomu, lymfomu a podobných lézích postihujících kostní dřeň, a to bez radiační zátěže
(2). Studií WB MR u dětí se solidním nádorem je
dosud málo, proto není zcela jasné, ve kterých
indikacích bude mít zásadní význam a ve kterých pouze komplementární (3).
MR je méně vhodné pro posouzení mineralizovaných kostních struktur, které mají nízkou
koncentraci vodíku a tím pádem i nižší signál.
Počítačová tomografie
Na dalším místě je nutné uvést výpočetní
tomografii (CT). Díky moderním multidetektorovým přístrojům (MDCT) je vlastní vyšetření velmi
rychlé a prakticky všude dobře dostupné.
CT výborně zobrazuje především denzní
kostní struktury, hůře detekuje rozdíly mezi
různými měkkými tkáněmi. Proto se používá
zejména pro zjištění rozsahu osteolýzy, rozrušení
kostní trámčiny (zejména při detekci malých osteolytických lézí v plochých kostech a obratlech)
a u prostorově komplikovaných afekcí.
CT je dále vhodné pro vyloučení přítomnosti
metastatického postižení plic v rámci onkologického screeningu, v menší míře pro diagnostiku
kostních lézí přesahujících do okolních orgánů
CNS, břicha a pánve.
Na CT je možné vytvořit dvourozměrné (2D)
rekonstrukce (MPR – multiplanar reconstruction)
ve zvolených rovinách (koronální, sagitální, šikmá). Pro 3D rekonstrukce se zpracuje celý objem
dat získaných během vyšetření, výsledkem pak
mohou být různé prostorové rekonstrukce a vizualizace – tzv. volume rendering (VR).
V některých indikacích je CT vyšetření diagnostické, například u osteoidního osteomu.
CT je důležitou modalitou při navigaci perkutánních intervencí, data mohou být zdrojem
modelů při plánovaných rozsáhlejších zákrocích
na skeletu, zejména pánve, a lze podle nich vyrábět i implantáty na míru.
Angiografie
Klasickou invazivní digitální subtrakční angiografii (DSA) pro diagnostické účely dnes již
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Obrázok 2. MR vyšetření STIR , T1vážení (v sagitální rovině): intraosální a extraosální rozsah nádoru
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téměř nahradily neinvazivní metody jako CT a MR
angiografie. DSA se indikuje většinou pouze jako
úvod k dalším zákrokům, zejména transarteriální
embolizaci. Výjimečnou indikací pro diagnostickou DSA jsou komplikované léze v pánvi a v okolí
páteře jako východisko pro plánování operačního
zákroku.
Ultrasonografie
Hlavní výhodou ultrasonografie (USG) je
její prakticky nulový škodlivý účinek pro pacienta, dostupnost a opakovatelnost. Hodí se
dobře na zobrazování afekcí měkkých tkání,
vysokofrekvenční sondy mají velmi dobré rozlišení povrchových partií nebo malých struktur.
Nehodí se pro zobrazování kostních lézí s malou
měkkotkáňovou složkou.
Rozlišení benigních a maligních procesů pomocí USG vyšetření často není možné. Pomocí
dopplerovského mapování lze sice posoudit vaskularizaci a perfuzi, ta je ale zvýšená u nádorových
i zánětlivých procesů. Různé nádory měkkých
tkání mohou mít podobné USG obrazy.
V posledních letech se také rozvíjí ultrazvukové neboli ultrasonografické vyšetřování nejen v 2D módu, ale i v 3D zobrazení. Informace
z vyšetřené zájmové oblasti se načte v celém
objemu a následně zpracuje. Metoda umožní
zobrazení v koronální rovině, lze však vytvořit
objemovou rekonstrukci vyšetřované léze (4).
Princip se podobá jiným tomografickým zobra-

b

zovacím metodám. 3D vyšetření v reálném čase
se označuje jako 4D.
USG má nezastupitelnou roli při sledování
pooperačních stavů, dlouhodobém sledování
známé léze, v pátrání po lokální recidivě a „skip“
lézích v krajině resekce (4). Postkontrastní USG
vyšetřování se začíná využívat při iniciálním
screeningu nádorů a při monitoraci léčebné
odpovědi se řadí do algoritmu běžně používaných vyšetřovacích metod, mezi kontrolní
vyšetření pozitronovou emisní tomografií (PET),
CT a MR (4).
USG je také vhodná jako navigační modalita
pro biopsie, značení, ablace a další intervence,
neboť vyšetření umožňuje průběžně kontrolovat
pozici jehly pro odběr tkáně nebo pro aplikaci
léčiva. Relativně novou možností je biopsie pod
postkontrastní USG navigací (6), což usnadní
volbu optimálního místa pro odběr vzorku.
Punkční výkony pod USG kontrolou jsou šetrné
zákroky, je možné je dělat ambulantně a nahradit
probatorní excize za hospitalizace (4).
Celotělová scintigrafie a Single photon
emission computed tomography (SPECT)
Jsou to poměrně senzitivní, avšak málo specifické metody. Radiofarmakum se aplikuje do
krevního oběhu a kumuluje v místech zvýšené
perfuze, která jsou detekována jako tzv. „horká
ložiska/hot spots“. V diagnostice kostních lézí se
scintigrafické metody používají k detekci a vyti-
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Tabuľ ka 1. Onkologický screening při záchytu MS tumoru – zobrazovací metody
Ložisko vyšetřeno ošetřujícím lékařem

Rtg snímek
Vhodné ověření, zpravidla MR nebo CT

V centru

Celotělová scintigrafie, event. doplněná SPECT 99mTc Mibi nebo SPECT / CT k detekci měkkotkáňových ložisek
USG břicha a regionálních uzlin
CT plic
Další vhodné došetření podle charakteru léze

pování možných dalších ložisek při podezření na
diseminaci základního onemocnění. Suspektní
oblasti jsou pak dále došetřeny pomocí vhodné
zobrazovací modality.
Pozitronová emisní tomografie PET/CT
Ze stávajících metod má PET s použitím 2[F-18]–fluoro-2-deoxy-D-glukózy (FDG-PET)
obecně největší senzitivitu díky tomu, že značená
glukóza se zapojí do metabolizmu a v obrazech
tedy nevidíme ložiska se zvýšeným prokrvením,
jako je tomu u scintigrafie a SPECT, ale hypermetabolické fokusy. Podobně, jako scintigrafické
metody, má však PET nízkou specificitu (obdobné nálezy akumulace FDG jsou u osteosarkomu
a fibrózní dysplazie nebo chondrosarkomu) (7).
Podle některých autorů se sice k odlišení benigních muskuloskeletálních procesů od maligních
použít dá (8), v tomto bodě však není obecná
shoda. V některých případech agresivních kostních nádorů (Ewingův sarkom, dediferencované
osteosarkomy) může být PET falešně negativní.
Hybridní metoda FDG PET/CT využívá výhod obou modalit (PET: vysoká senzitivita, horší
prostorové rozlišení; CT: nižší senzitivita, výborné prostorové rozlišení) a používá se ke stanovení odpovědi metabolické aktivity neoplazií
v průběhu neoadjuvantní chemoterapie (9, 10),
při plánování strategie další léčby, dále k detekci recidivy nádoru (11, 12) a detekci kostních
metastáz (13).

Optimální diagnostický postup
Pacient s klinickými obtížemi, které by mohly
být projevem možné muskuloskeletální afekce,
by měl být ošetřujícím lékařem odeslán k provedení klasického RTG snímku, který je doprovázen
popisem kvalifikovaného radiologa. Ten zanalyzuje možnost přítomnosti neoplazie, zhodnotí její
rozsah, odhadne povahu léze, stanoví pracovní
diferenciální diagnózu a navrhne možné další došetření. Ošetřující lékař doplní laboratorní analýzy,
zajistí doplňující vyšetření (obvykle MR nebo CT),
případně konzultace se specialisty. S výsledky pak
pacienta odešle do specializovaného centra, kde
je pacient znovu vyšetřen, obvykle ortopedem
nebo onkologem, doplní se onkologický scree-

ning (tabulka 1) a případ je následně prezentován
na indikační komisi, která jej posoudí, doporučí
eventuálně další vyšetření a stanoví postup terapie.
Členy indikačních komisí bývají obvykle specializovaný ortoped, chirurg, onkolog, pediatr, patolog,
radiolog a případně další odborníci zběhlí v problematice. Charakter léze se často ověřuje biopticky,
ať už perkutánně, nebo otevřenou cestou. V našem
centru je tendence bioptovat spíše více, než méně,
protože o překvapující výsledky není nouze. Po
histologické typizaci nádoru se znovu zváží další
časování a postup terapie: otázky adjuvance a neoadjuvance, chemoterapie, radioterapie, biologické
léčby, podpůrné terapie, analgetické léčby, typu
a rozsahu chirurgického zákroku nebo charakteru
paliativní terapie, intervaly kontrol, jakou zobrazovací modalitou apod.
Po terapii pak následuje dispenzarizace a sledování pacienta jednak klinicky, jednak tou zobrazovací metodou, která nejlépe zobrazí charakter
původní léze a co nejméně zatěžuje pacienta,
obvykle RTG snímek, USG nebo MR.

Metastatické postižení kosterního
systému
Kostní metastázy jsou u dětí výjimečné, většinou při známém origu primárního maligního
onemocnění. U dospělých jsou kostní metastázy
naopak velmi časté. Statisticky (14, 15) je u dospělých skelet třetí nejčastěji postiženým orgánem po plicích a játrech, u zhruba 2/3 pacientů
s metastatickým rozsevem jsou nalezeny i metastázy do skeletu, u 8 – 30 % z takto postižených
dojde k patologické fraktuře. Pacienti s metastatickým postižením skeletu tvoří asi třetinu všech
pacientů v ambulancích pro léčbu bolesti. Pro
detekci metastatického postižení skeletu jsou
nativní snímky nedostačující a doporučuje se
celotělová scintigrafie s případným cíleným doplněním SPECT nebo ještě lépe SPECT/CT. V indikovaných případech je vhodné i FDG-PET, které
je však finančně nákladné a dostupnost není univerzální. PET tedy rozhodně nelze brát jako rutinní
screening k vyloučení metastatického postižení
u všech pacientů. Do popředí se při zlepšené
dostupnosti MR vyšetření dostává celotělové MR
vyšetření, vhodné v některých indikacích zejména

u dětí (16). Cílené ověření takto zjištěných lézí se
pak děje na CT nebo cíleně zaměřeném MR (17).
Nejistá ložiska je možno ověřit biopticky, obvykle
pod CT nebo USG kontrolou.

Intervence
V současnosti jsou nedílnou součástí činnosti radiologických klinik a oddělení i intervenční
výkony. Výkony na muskuloskeletálním systému
jsou do značné míry specifické, a proto jsou obvykle k dispozici především ve výše zmíněným
specializovaných centrech. Protože intervence
nejsou přímým cílem této práce, uvedeme jen
velmi stručný přehled možností.
Biopsie: u nádorů s perkutánně dosažitelnou
měkkotkáňovou složkou obvykle nepředstavují
technický problém a platí pro ni obecné zásady
provádění biopsií pod CT nebo USG kontrolou.
Reprezentativnější, kvalitnější vzorky bývají při
odběru bioptickými děly, než jednorázovými
jehlami. Podmínkou je následná analýza vzorku
patologem zběhlým v dané problematice, většinou přítomným ve specializovaných centrech.
Obvykle se odebírá více vzorků pro omezení
rizika nehodnotitelného materiálu a pro potřeby
dalších analýz imunohistochemického vyšetření,
molekulární biologie apod.
U nádorů, u kterých je potřeba proniknout
kompaktní kostí, se používají speciální trepanobioptické jehly.
Vaskulární radiologické intervence: většinou
se u diskutovaného druhu nádorů omezuje na
embolizace gelasponem, částicemi nebo spirálami u hypervaskularizovaných nádorů (typicky
metastázy renálního karcinomu, karcinomy prsu,
štítné žlázy, endokrinní nádory) s cílem zastavit
perfuzi nádoru jako neoadjuvanci před dalším
zákrokem – operací, radioterapií, radiofrekvenční
ablací apod.
Cílené aplikace léčiv pod CT (případně USG,
skiaskopickou, MR) kontrolou: většinou v rámci
analgetické symptomatické terapie.
Perkutánní ablace: laser, chemická ablace,
kryoablace, mikrovlnná ablace, radiofrekvenční
ablace (RFA), případně nové metody jako high
intensity focused ultrasound (HIFU), elektroporace
(NanoKnife). V současnosti je zdaleka nejpoužívanější RFA, u osteoidního osteomu jako metoda
první volby, u lokalizovaných, inoperabilních nádorů do 3 cm (zejména metastáz) se lze pokusit
o kurativní zákrok, jinak se jedná o paliativní intervenci s především analgetickým cílem (18, 19).
Cementoplastika: výplň osteolytického defektu polymetylmetaktrylátem (PMMA) jako
prevence patologické fraktury nebo její progrese. Provádí se pod CT nebo skiaskopickou
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kontrolou zejména na obratlech nebo v pánvi.
Cementoplastika je nevhodná pro dlouhé kosti,
protože PMMA je křehký a při jiném zatížení než
prostém tlaku se obvykle zlomí.

Závěr
Autoři v článku uvádějí přehled moderních
diagnostických zobrazovacích metod a doporučují vhodný diagnostický algoritmus u pacientů
s maligními nádory muskuloskeletálního aparátu
tak, aby modality zobrazovacích metod byly využity účelně a včas. Velký důraz kladou zejména
na využití klasického rentgenového snímku a MR
a na centralizaci pacientů postižených primárním
kostním tumorem do specializovaných center.
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