3 quiz απριλίου 2019 (απάντηση)
Άνδρας 57 ετών με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό. Προ 3μήνου αναφέρει τραυματισμό του δεξιού
γόνατος μετά από πτώση από ποδήλατο. Έκτοτε αλγεί στην έσω επιφάνεια του γόνατος κατά την κίνηση.
Μερικές μέρες μετά την πτώση παρατήρησε μια ανώδυνη διόγκωση στην οπίσθια επιφάνεια του γόνατος,
ενώ τον τελευταίο μήνα παρουσίασε οίδημα σε ολόκληρο το κάτω άκρο.
Υποβλήθηκε σε Triplex κάτω άκρων και απλή ακτινογραφία δεξιού γόνατος, τα οποία αναφέρονται ως
αρνητικά.
Τελικά πραγματοποιήθηκε MRI γόνατος με την κλινική ένδειξη υποψίας ρήξης έσω μηνίσκου.
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Ευρήματα: σημειώνεται αύξηση του σήματος στο οπίσθιο κέρας του έσω μηνίσκου (κίτρινα βέλη) που
καταλήγει στην κνημιαία επιφάνειά του, όπου παρατηρείται έλλειμμα αυτής. Τα ευρήματα συνηγορούν
υπέρ ρήξεως του έσω μηνίσκου. Σημειώνεται ενδαρθρική συλλογή (αστερίσκοι). Όπισθεν του μηριαίου
οστού απεικονίζεται αλλοίωση με σαφή όρια (πράσινη διακεκομμένη γραμμή), η οποία έχει ανομοιογενές
σήμα. Παρουσιάζει περιοχές ψηλού σήματος στις Τ1 εικόνες οι οποίες είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν
αιμορραγικά στοιχεία, οι ίδιες όμως περιοχές καταστέλλονται στις εικόνες με καταστολή του λίπους,
εύρημα που συνηγορεί υπέρ περιοχών λίπους μέσα στην αλλοίωση (γαλάζια διακεκομμένη γραμμή). Τα
ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ μάζας μαλακών μορίων, με χαρακτηριστικά λιποσαρκώματος.
Ορθή απάντηση: Α+Δ (Οριζόντια ρήξη έσω μηνίσκου με μικρό έλλειμμα στην κάτω αρθρική επιφάνεια +
Μάζα μαλακών μορίων, με χαρακτηριστικά λιποσαρκώματος).
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Το περιστατικό προσφέρθηκε ευγενώς από την Ολυμπία Παπακωνσταντίνου.

