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LESJONER I COLUMNA, UTREDNING OG DIAGNOSTIKK 
Isabel Lloret, Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS Radiumhospitalet 

 

Radiologiske metoder i utredning av lesjoner i columna:  
 
1. MR (beste metode for vurdering av lesjonens utbredelse, anatomiske relasjoner og 

vevskarakteristika). 
 

Hovedprotokoller ved OUS Radiumhospitalet:  
 

Hele columna, mistanke om skjelettmetastaser Utredning av primære bentumores i columna - 
tumorområdet 

Sag T2W DIXON (i fase, fett og vann)* 
Sag DW med ADC. (b0 – b≈800) 
  
 
 
 
Aktuelt område (suspekt på kompresjon av 
medulla og nerverøtter): 
Ax T2W DIXON 
(Ax DW med kalkulert b1500) 

Morfologi: 
Cor eller Sag 3D T2W   (CUBE (GE) – 
VIEW(Philips) – SPACE(Siemens)) 
Ax 2D T2W DIXON 
Ax 2D SE T1W DIXON 
 
Diffusjon:  
Ax DW med ADC 
 
Perfusjon: 
Ax Dynamisk 3D GRE T1W DIXON  
Senserier etter kontrast: 
Cor 3D GRE T1W DIXON  
Ax 2D GRE T1W DIXON 

 
*Siste årene har vi brukt Sag T2W DIXON istedenfor Sag SE T1W og STIR: 

 T1 og STIR: Mer nyanser på T1W,  lang erfaring, finnes som 3D 

 T2W DIXON: Raskere, mer kontrast, mer spesifikk for fett  
 
2. CT (beste metode for vurdering av lesjonens utseende: Destruksjonstype, avgrensning, 

periostreaksjon og eventuelt mineralisert innhold) 
 

Ved Radiumhospitalet har vi delt skjelettprotokoller i to:  
1. Utredning med relativt høy dose  
2. Kontroller med lavere dose.  

 
Vi har mulighet til å kjøre både med: 

1. Singelenergi   
2. Dualenergi/GSI (Gemstone Spectral Imaging).  

       Begge disse har mulighet for MAR (en software for redusering av metallartefakter).  
Vi bruker i all hovedsak singelenergi, med MAR hvis det er nødvendig.  
Vi skanner med 0,625 mm snitt og lager reformater i tre plan (2/1 mm), eventuelt også 3D. 
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Radiologisk diagnostikk av lesjoner i columna: 
 
Viktigste faktorer å ta hensyn til ved vurdering av lesjoner i columna:  
 
• Pasientens alder 
• Kliniske opplysninger (sykehistorie, symptomatologi) 

• Lokalisasjon    
• Lesjonens MR/CT                         

• Utbredelse, anatomiske relasjoner 
• Utseende  
• Vevskarakteristika (signal-, diffusjon- og oppladnings-mønster) 

 
Med informasjon ovenfor en bør man ta stilling til om lesjonen har benignt eller malignt preg, og 
man kan foreslå en tentativ diagnose eller avgrense differensialdiagnoser. 
 
Hvis lesjonen ikke kan karakteriseres som benign bør kasus sendes til konsultasjon ved 
tumorsenter. 
  
Ved malignsuspekt eller usikker benign/malign lesjon skal man gå videre med biopsi. 
Biopsitilgang må alltid planlegges etter konsultasjon med ryggkirurg/tumorortoped.  
Biopsikanalen skal ut sammen med tumorpreparatet ved maligne tumores. 
 
Samarbeid mellom radiologer, kirurger, klinikere og patologer er avgjørende for riktig håndtering 
og behandling av disse lesjonene. 
 
 
 
Hyppigste lesjoner i columna: 
 
BENIGNE: MALIGNE: 

 Hemangiom 
 Compacta-øy 
 Osteoid osteom (OO) 
 Osteoblastom 
 Kjempecelletumor (KCT, GCT) 
 Aneurysmal bencyste (ABC) 
 Fibrøs dysplasi 
 Osteochondrom (cart. exostose) 
 Langerhanscelle histiocytose 
 Paget sykdom 

 

 Metastaser 
 Hematopoietiske tumores: 

 Myelomatose/plasmocytom 
 Lymfom 

 Primære maligne tumores (5%): 
 Chordom 
 Ewing sarcom 
 Chondrosarcom (CHS)  
 Osteosarcom (OS) 
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BENIGNE LESJONER 

 
HEMANGIOM 

• Histologi: Vaskulær lesjon (capillær, cavernøs, venøs opprinnelse), hvor de dilaterte årene 
er orientert langs få og fortykkede trabekler. Ofte omgitt av fettrikt stroma 

• Klinikk: De fleste asymptomatiske (tilfeldig funn). Kan meget sjelden (5 %) øke i størrelse 
og gi nevrologiske symptomer  

• Lokalisasjon: Multiplisitet 25-30% 
Columna: Nedre thoracal, lumbal 
Vertebra: Corpus 

• Radiologisk funn:  
Rtg/CT: Osteolytisk lesjon med grovtrabekulert utseende med 
vertikale striper 
CT (Ax): ”Polka-dot” tegn: Multiple grove, høyattenuerende prikker 
som representerer fortykkede trabekler 
MR : Lesjon som inneholder karstrukturer, og ofte fettvev. Kan ha varierende utseende 
avhengig av mengde fettinnhold og type karstrukturer 
 

COMPACTA-ØY 
• Histologi: ”Hamartomatøs lesjon” (normalt benvev i unormal lokalisasjon) 
• Klinikk: Asymptomatisk  (tilfeldig funn)   
• Lokalisasjon: 

Columna: Thoracal, Lumbal  
Vertebra: Corpus 

• Radiologisk funn: 
Rtg/CT: Rund-oval sklerotisk lesjon, ofte nær endostal cortex  
Radierende spiculae i periferien: ”brush border” ”thorny radiations” 
Normal spongiosa  omkring                                                                                        
MR: Lav signalintensitet på alle serier . Ingen reaksjon omkring 
Størrelse: 2-20 mm. ”Giant compacta-øy” > 20 mm 

 
OSTEOID OSTEOM 

• Histologi: Nidus er en liten (<1,5-2 cm) rund lesjon dannet av osteoid vev 
eller umodent mineralisert ben som er omgitt av rikt fibrovaskulært stroma 

• Alder : 5-25 år   Kjønn: M>K 
• Klinikk: Intense smerter (95%) særlig om natten, god effekt av ASS (75%), Scoliose 

(konkav på osteoid osteom side)  
• Lokalisasjon: 

Columna: Lumbal, cervical, thoracal  
Vertebra: Posterior del 

• Radiologisk funn: 
Rtg/CT: Rund/oval osteolytisk lesjon med eller uten mineralisering 
sentralt (nidus). Uttalt reaktiv sklerose omkring 
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CT: Beste metode for påvisning av nidus 
MR: Lite verdi, ofte mye ødem omkring og derfor vanskelig å identifisere nidus 
 

 
 
ANDRE BENIGNE LESJONER I COLUMNA 
 
OSTEOBLASTOM  

• Histologi: Samme som osteoid osteom, størrelse >1,5-2 cm. Aggressiv type: Rikelig 
epiteloid osteoblaster 

• Alder: 20-30 år,  Kjønn: M>K 
• Klinikk: Murrende smerter, ikke intense om nettene som osteoid osteom. Parestesier 
• Lokalisasjon:  

Vertebra: Posterior del  
• Radiologisk funn: 

Rtg/CT: 
– Likt osteoid osteom: Osteolytisk lesjon (med eller uten kalk 

sentralt) omgitt av reaktiv sklerose 
– Ekspansiv osteolytisk lesjon med multiple små mineraliseringer 

sentralt og omgitt av sklerotisk brem  
– Aggressivt utseende, osteolytisk lesjon med infiltrasjon i 

omkringliggende bløtdeler 
MR: Uttalt perilesjonelt ødem 

 
KJEMPECELLETUMOR  

• Histologi: Tumor dannet av mange osteoklastiske kjempeceller blandet i spolcellet stroma. 
Den inneholder også cystiske, hemorragiske områder og rikelig fibrotisk vev  

• Alder: 20-40 år.     Kjønn: M>K 
• Klinikk: Smerter, radiculopati, sensibilitetstap 

Malign GCT:  5 % 
• Lokalisasjon: 

Columna: Sacrum (ofte utbredelse over midtlinjen og iliosacralledd), 
lumbal 
Vertebra: Corpus, posterior del 

 Radiologisk funn: 
Rtg/CT: Aggressiv, ekspansiv osteolytisk lesjon 
Bevart tynn periost 
MR: Ofte store områder med lavt signal på T2 som representerer 
hemosiderin og/eller fibrøst innhold 

 
ANEURISMAL BENCYSTE  

• Histologi: Multilokulær blodfylt lesjon som ikke er dekket med endotelium 
• Alder: 10-20 år   Kjønn: M >K 
• Klinikk: Smerter, radiculopati 
• Lokalisasjon: 

Columna: Thoracal, lumbal, cervical 
Vertebra: Posterior del, men ofte utbredelse til corpus (75-90%) 

• Radiologisk funn: 
Rtg/CT: Ekspansiv osteolytisk lesjon. Mineraliserte septae   
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MR (Ax eller Sag T2): Beste metode for påvisning av multiple cystiske områder med 
væskespeil (blodinnhold med sedimentering) 

 
 
 
 
FIBRØS DYSPLASI  

• Utviklingsanomali/ikke kapslet neoplasme 
• Histologi: Fibrøst bindevev med trabekler av umodent kryssfibret benvev, ikke dekket av 

osteoblaster. 
• Alder: Barn, unge voksne 
• Klinikk: Tilfeldig funn. Ryggsmerter 
• Monostotisk (70-80%), Polyostotisk (20-30%) 

Malign transformasjon (0,4 - 4%)  
• Radiologisk funn: 

Rtg/CT: Eksentrisk, osteolytisk lesjon. Sklerotisk rand med bølgende 
kontur. Intakt cortex  

 Områder med diffus sklerose med mattglassutseende 
MR: Forskjellig utseende avhengig av ulikt innhold av forskjellige vev 

 
OSTEOCHONDROM (CARTILAGINÆR EXOSTOSE) 

 Histologi: Eksofyttisk lesjon som har normal benmarg og cortex, samt bruskkappe 
omkring (hvor tumor vokser) 

 Alder: 20-30 år  (Solitære), 10-20 år (Multiple hereditære)  Kjønn: M>K 
 Klinikk: Oppdages vanligvis etter traume. Palpabel tumor/protrusjon, dysfagi, 

myelopati/radiculopati (34% solitære, 66% multiple hereditære)               

• Lokalisasjon: 
Vertebra: Posterior del, corpus 

• Radiologisk funn: 
Røntgen: (21% kan stilles sikker diagnose) 
Eksofyttisk lesjon som har kontinuitet med benmarg og cortex 
Typer: Bredbaset og stilket 
CT: Beste metode for påvisning av små lesjoner 
MR: Beste metode for påvisning hyalin bruskkappe omkring. Når 
bruskkappen har en tykkelse > 1,5 cm, mistanke om malign 
transformasjon (CHS)  

 
LANGERHANSCELLEHISTIOCYTOSE 

 Inflammatorisk bensykdom, opprinnelse i benmarg 
 Histologi: Ikke neoplastisk lesjon bestående av langerhansceller, med et ledsagende 

inflammatorisk infiltrat med plasmaceller, lymfocytter, eosinofile og kjempeceller 
 Alder: Alle aldre, 60% < 10 år          Kjønn: M>K 
• Klinikk: Ofte kort sykehistorie med smerter og lokale inflammatorisk tegn  
• Lokalisasjon:  

Columna: Cervical, Thoracal 
Vertebra: Corpus 

• Radiologisk funn: 
1. Tidlig fase:  

CT: Aggressiv, osteolytisk lesjon 
Vertebral plana (>barn) Bevarte skiver 
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MR: Uttalt perilesjonelt ødem og hyperemi 
2. Sen fase (tilhelingsfase): 

Økende sklerose, først i periferien ”target sign” 
Tilbakegang av ødem og hyperemi 

 
 
PAGET SYKDOM 

• Kronisk sykdom, med nedbryting av benvev og nydanning av et svakere abnormt benvev  
• Polyostotisk 66%.  Bekken (70%), columna (53%), calvarium,…. 
• Alder: >40 år   Kjønn: M>K 
• Klinikk: Ryggsmerter, spinal stenose, kompresjonfrakturer 

Malign transformasjon (0,7%) 
• Lokalisasjon: 

Columna: Lumbal, mest L4 og L5 
Vertebra: Corpus med utbredelse til bakre elementer  

• Stadier : 
1. Tidlig fase (aktiv fase): Økt osteoklastisk aktivitet – Lytisk 
2. Blandet fase: Blandet osteoklastisk og osteoblastisk aktivitet 
3. Sen fase: Økt osteoblastisk aktivitet – Bennydannelse 
4. Sklerotisk fase (inaktiv fase): Vedvarende bentetthet, normal/nedsatt benaktivitet 

• Radiologisk funn: 
Røntgen/CT: Forstørret corpus, men ikke craniocaudalt 
Hypertrofi av trabekler perifert : Bilderamme tegn 
Sklerotisk forstørret corpus : ”Ivory vertebra” 
MR: Fettområder med heterogen distribusjon 

 
 
 
 

MALIGNE LESJONER 
 

METASTASER 
 25-35 ganger hyppigere enn primær bentumor 
• Alder: > 50 år. 80%: Ca. prostata, ca. mamma, ca. pulm , ca. thyroidea eller ca. renis 

 Hvis barn: Neuroblastom 
• Klinikk: Asymptomatisk.  Radikulære smerter. Patologisk fraktur. Spinal/nerve 

kompresjon.  
• Lokalisasjon:  

Columna: Thoracal  og lumbal oftere enn cervical 
Vertebra: Corpus, senere også pedikkel/posterior del 

• Radiologisk funn: Vanligvis multiple lesjoner, derfor nødvendig med 
helkroppsundersøkelse: MR, CT, PET/CT, scintigrafi. 
Røntgen/CT: 

 Lytisk (ca. mamma, pulm), ekspansiv lytisk (ca. renis, thyroidea) 
 Blandet lytisk og blastisk (ca. mamma, pulm og GI-tractus), 
 Blastisk (ca. prostata, mamma, carcinoid, medulloblastom, 

småcellet lungecancer) 
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Vertebral kompresjon fraktur (VCF): Benign? Malign? 

  
 

 
MYELOMATOSE/PLASMOCYTOM 

• Hyppigste primære bentumor 
• Histologi: Proliferasjon av maligne monoklonale plasmaceller (B-lymfocytter). 
• Benmargsaffeksjon kan være: Solitær = Plasmocytom, eller multifokal = Myelomatose.  
• Laboratorieprøver: Maligne plasmaceller produserer en monoclonal paraprotein som er 

påvisbar ved elektroforese, eller ved måling av Bence-Jones protein i urin. 
• Alder: Voksne og eldre       Kjønn: M>K 
• Lokalisasjon: 

Columna, bekken-/thoraxskjelett, calvariet samt proximale humeri og femora 
Vertebra: Corpus, ofte utbredelse til pedikkel, costa 

 Radiologisk funn: 
Røntgen/CT:  
Myelomatose :  
Diffus inhomogen osteopeni / Multiple utstansede bendefekter 
(billettklipp) 
Plasmocytom: 
Osteolytisk lesjon  

Modalitet Benigne tegn Maligne tegn 

MRI: 
Morfologi 

Normalt signal i bakre elementer 
Dorsalt forskjøvet benfragment 
Tilstede andre benigne VCF 

Patologisk signal i bakre elementer 
Epidural/paravertebral 
bløtvevskomponent 
Konveks bakre virvelcorpuskontur 
Metastaser i andre virvler 

MRI: Signal og 
funksjonelle 
sekvenser 

Bevart normal benmarg signal 
Skarpe marginer 
Lineær horisontal lavt T1/T2 bånd 
Fluid tegn (osteonekrose)  
Samme kontrastoppladning som 
resten av margen, og etter 3 md. 
Fettsignal (Chemical shift) 
Høy diffusjon 

Geografisk fortrengning normal 
benmargsignal 
Uskarpe marginer 
 
Økt kontrastoppladning, og etter 3 md. 
Kontroll 
Ikke fettsignal (Chemical shift) 
Lav diffusjon 

CT Dorsalt forskjøvet benfragment 
Puzzle tegn 
Skarp fraktur linje 
Intravertebral vaccum-phenomen 

Bendestruksjon 
Epidural/paravertebral 
bløtvevskomponent 

PET 
SPECT 

SVU 2 SDs under SUV i lever 
Opptak i virvelcorpus og/eller 
facettledd 

SUV>3-4.7 eller 2 SDs over SUV i lever 
Opptak i virvelcorpus med pedikkel 
og/eller bakre elementer  
Marginal opptak i kalde lesjoner 
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Delvis bevart, eller områder med fortykket cortex: ”Minibrain sign” (pseudotrabekler i 
periferien) 
Såpebobleutseende – ligner på hemangiom 

 
 

MR:  
Myelomatose: 
Diffus inhomogen benmargaffeksjon ”Salt og pepper mønster” / Multiple 
små lesjoner       (ofte uniforme i størrelse) 
Plasmocytom:  
Solitær lesjon, kan ha bløtvevskomponent. Ofte homogen 
kontrastoppladning 
Obs! Hematopoietiske tumores kan affisere nærliggende skive og vertebra, 
og dette kan brukes for å skille fra metastaser 

 
BENLYMFOM 

• Ca 5% primære bentumores, 1-3% av lymfomer 
• Histologi: Non-Hodgkin lymfom (diffust B-celle lymfom) 
• Alder: 40-70 år  Kjønn: M>K (8/1) 
• Klinikk: Intermitterende smerter, vekttap, feber, radiculopati. Patologisk fraktur 
• Radiologisk funn (Stor imitator: Solitær/multifokal, forskjellig utseende): 

CT:   
Ofte permeativ eller møllspist bendestruksjon.  
Sklerotisk fragment/ben sequester (15%)     
MR:  
Fokal eller diffus benmargsaffeksjon omgitt av bløtvevskomponent 
(ikke så stor sammenlignet med Ewing sarcom) 
Nokså homogen signalmønster og veldig lav diffusjon 

 
CHORDOM 

• Hyppigste maligne primære bentumor i columna hos voksne.  
• Etiologi: Embryonalrester av nothocord/ectopisk cordal focus. 
• Histologi: Grupper av physaliferous celler (inneholder intracytoplasmatiske mucøse 

vacuoler) omgitt av lobuli med rikelig extracellulær mucøs stroma. Blødning. 
• Alder: 30-70 år 
• Lokalisasjon: 

Columna: Sacrum – S4, S5 (50-70%), Cervico(C2)-thoraco-lumbal (15%)  
Clivus (30%) 
Vertebra: Corpus, midtlinjen 

• Radiologisk funn: 
Rtg/CT:  
Sacrococcygeal: 
Osteolytisk lesjon med stor presacral bløtvevskomponent  
Mineralisering, mest i periferien (50-90%) 
Utbredelse gjennom IS-ledd. 
Andre columnalokalisasjoner: 
Midtlinje-tumor 
Mineralisering (30%) 
Skiveaffeksjon(15%) kan simulere spondylodiskitt 
MR: 
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Tumor med lobulært vekstmønster med multiple utløpere.  
Omgitt av pseudokapsel. Interne septae 
Svært høyt T2-signal (pga rikelig mucøst innhold) 
Homogen kontrastoppladning i solid komponent, cystiske områder (50%)  
                      
 

EWING SARKOM 
• Hyppigste primære maligne tumor i columna hos BARN 
• Histologi: Tumor med ensartet struktur bestående av små celler med runde kjerner.  
• Alder: 10-30 år 
• Lokalisasjon: 

Columna: Sacrum, lumbal, thoracal 
 Radiologisk funn: 

Rtg/CT:  
Diffust avgrenset, osteolytisk lesjon. Permeativ destruksjon (kan 
være vanskelig å oppdage) 
Periostal reaksjon i form av lameller (løkskall) eller spiculae (”hair-
on-end”) 
Stor bløtvevskomponent 
MR:  
Tumor utgående fra benmarg, med stor bløtvevskomponent 
Intens kontrastoppladning. Veldig lav diffusjon 

 
ANDRE MALIGNE BENTUMORES 
 
CHONDROSARKOM (CHS) 

• Nest hyppigste primære maligne tumor i columna hos voksne.  
• Histologi: Lobuli av hypercellulær tumor med rikelig blå-grå chondroid matrix.  
• Subtyper:  

– Primær: Sentral (klassisk), klarcellet, mesenchymal, dedifferensiert, …  
– Sekundær: Malign transformasjon fra exostose, enchondrom 

•  Alder: 40-50 år 
• Lokalisasjon: 

Columna: Hele, særlig thoracal 
Vertebra: Posterior del (40%), corpus (15%), begge (45%) 

• Radiologisk funn (Sentral CHS): 
Rtg/CT: 
Osteolytisk lesjon med destruksjon av cortex 
Bløtdelskomponent  
Chondroid matrixmineralisering (70%) 
MR (høyt differensiert brusktumor):  
Lobulært utseende 
Veldig lavt signal på T1, og høyt på T2  
Perifer, septal/små nodulær kontrastoppladning  

 
OSTEOSARKOM (OS) 

• Histologi: Atypiske og pleomorfe tumorceller som produserer osteoid og ben med 
forkalkninger 

• Subtyper:  
– Primær: Sentralt (klassisk), teleangiektatisk, småcellet,…. 
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– Sekundær: Malign transformasjon – stråleindusert, assosiert Mb. Paget  
• Alder: 40 år, circa 2 dekader senere enn lange rørknokler (10-30 år)  
• Lokalisasjon: 

Columna: Hele, særlig lumbosacral 
Vertebra: Posterior del, med utbredelse til corpus 
 

• Radiologisk funn (Sentralt OS): 
Rtg/CT:  
Uskarpt avgrenset, osteolytisk lesjon 
Periostal reaksjon i form av lameller, spicula 
Bløtvevskomponent  
Varierende osteoid matrixmineralisering: Fra ikke 
synlig til uttalt (”Ivory vertebra”) 
MR:  
Heterogent signal.  Signalkarakteristika avhenger av grad av forbening, brusk og/eller 
fibrøst innhold. 

 
 
OPPSUMMERING: 
 

• For radiologisk evaluering av lesjoner i columna er det ofte nødvendig med MR (beste 
metode for vurdering av lesjonens utbredelse, anatomiske relasjoner og 
vevskarakteristika) og CT (for vurdering av lesjonens utseende/destruksjonstype, 
avgrensning, periostreaksjon og eventuelt mineralisert innhold) 

 
• Lesjonens lokalisasjon, CT-/MR-utseende og vevskarakteristika korrelert med pasientens 

alder og klinikk kan veilede oss til en tentativ diagnose eller avgrense 
differensialdiagnoser. 
 

• I columna er det metastaser etterfulgt av myelomatose de hyppigste maligne tumores. 
Hemangiom og compacta-øy er de hyppigste benigne lesjoner. 

 
• Hvis lesjonen ikke kan karakteriseres som benign, bør kasus sendes til konsultasjon ved 

tumorsenter. Samarbeid mellom radiologer, patologer, kirurger og onkologer er 
avgjørende for diagnose og riktig håndtering /behandling av disse lesjonene. 
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