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Antoomia



Funktsioon
• Liigestuva pindala ja seekaudu kongruentsuse suurendamine, liigese 

stabiliseerimine 
• vetruvuse tõttu põrutuste summutamine
• raskusjõu koormuse dispersioon (fleksioonil kuni 85% ja ekstensioonil 

kuni 50%)



Meniskid MRT uuringul

- Normis ühtlase hüpointensiivse signaaliga nii T1 kui ka T2 kujutisel



Patoloogiliselt hüperintensiivne signaal



Meniski rebendid



MRT näiteid
Med meniski horisontaalne rebend

Case courtesy of Dr Sameh Saied Ali, Radiopaedia.org, rID: 52756



Longitudinaalsed rebendid

Case courtesy of Dr Sameh Saied Ali, Radiopaedia.org, rID: 52756

Mediaalse meniski „bucket handle“ rebend koos
topelt PCL tunnusega (vertikaalse rebendi variant)



Radiaalne

Case courtesy of Dr Chris O'Donnell, Radiopaedia.org, rID: 
32027

Case courtesy of Dr Roberto Schubert, Radiopaedia.org, rID: 
14288



        IMITEERIJAD



1. Normaalsed anatoomilised struktuurid



Eesmine intermeniskaalne
ligament





• hüperintensiivse signaaliga ala 
eesmise intermeniskaalse 
ligamendi ja lateraalse meniski 
eessarve vahel jätab vertikaalse 
rebendi muljet



Meniskofemoraalsed ligamendid

• Eesmine (Humphrey) ja tagumine 
(Wrisberg)

• 46%-l esinevad mõlemad (tagumine 
sagedamini), kuid 100%-l vähemalt üks 
neist



Tagumine 
meniskofemoraalligament

• Kulgeb põikisuunaliselt mediaalse 
reieluu kündüüli seesmiselt pinnalt 
lateraalse meniski tagasarve keskosa 
suunas



Tagumine meniskofemoraalligament
• Kulgeb põikisuunaliselt mediaalse 

reieluu kündüüli seesmiselt pinnalt 
lateraalse meniski tagasarve keskosa 
suunas

• Selle kinnituskohas meniskile esineb 
normalne verikaalne või 
põikisuunaline hüperintensiivse 
signaaliga üleminekuala - nn 
Wrisbergi pseudorebend





Wrisberg rip (zip tear)

Skeletal Radiol (2007) 36:399-403



Wrisberg rip (zip tear) vs pseudorebend



Wrisberg rip (zip tear)



Wrisberg rip (zip tear)

Erinevalt pseuderebendist ulatub üle 
14 mm lateraalsemale PCL lateraalsest 
servast



Menisko-meniskaalsed 
ligamendid

• Anatoomiline variant esinemissagedusega 1-4%

• Mediaalne või lateraalne sõltuvalt eesmisest 
kinnituskohast

• Interkondülaarvaos kulgevad need eesmise ja 
tagumise ristatsisideme vahel, tekitades 
sagitaalkujutisel nn “double PCL”välimust



“Double PCL” sign



„Buckle-handle“ rebend

Mediaalse meniski „bucket handle“ rebend koos
topelt PCL tunnusega (vertikaalse rebendi variant)

Case courtesy of Dr Andrew Dixon, Radiopaedia.org, rID: 16142



„Buckle-handle“ rebend

Mediaalse meniski „bucket handle“ rebend koos
topelt PCL tunnusega (vertikaalse rebendi variant)

Case courtesy of Dr Andrew Dixon, Radiopaedia.org, rID: 16142
Case courtesy of Dr Andrew Dixon, Radiopaedia.org, rID: 16142



Popliteus kõõluse bursa 



Alumine lateraalne genikulaararter



2. Anatoomilised normi variandid



Meniscal flounce



Täpiline (speckled) menisk 

• lateraalse meniski eesarve omapärane väljanägemine, mis on põhjustatud 
meniski sisenevate ACL kiudude poolt

• võib tulla nähtavale 1-2 kõige mediaalsemal sagitaalkujutisel 



Diskoidne menisk



Kapsulaarne kinnituskohtMeniski tagasarve vaskulariseeritud perifeeria võib imiteerida 
meniskokapsulaarset separatsiooni



Meniskokapsulaarne kinnitus

• Mediaalne menisk on kapsliga seotud 
praktiliselt kogu ulatuses

• meniskofemoraal, meniskotibiaal ja 
meniskopatellaarsete (antud pildil ei 
ole näha) ligamentide abil

•  Väike bursa (gastrocnemiuse bursa 
ehkmediaalne tagumine femoraalne 
retsess) eraldab mediaalset sarve 
liigeskaslist



Meniskokapsulaarne separatsioon





3. MRT artefaktid



“Magic angle” fenomen

• Tekib lühikese TE kujutistel nendes kiududess, mis on orienteeritud 
55° nurga alla staatilise magnetvälja suhtes

• Selliseid struktuure on põlves mitmeid, sh vale hüperintensiivne 
signaal võib esineda lateraalse meniski tagasarve mediaalses 
semendis

• Kerges abduktsioonis oleva põlve uurimine veidi muudab 
posterolateraalse meniski kiudude orientatsiooni ning võib sellist 
artefakti elimineerida





“Magic angle”

Lateraalse meniski tagasarv tavapärasest veidi kõrgema asetsusega, mis 
võibki olla põhjuseks signaali intensiivistumisele kõikides tasapindades. 



Partial volume averaging

• Lineaarne “defekt” on jälgitav 
sagitalkujutistel nendes kihtides, 
mis läbivad meniski serva 
piirkonnas nii meniski enda kiude 
kui ka servmises nõgususes 
sisalduvat rasva ja 
neurovaskulaarseid struktuure



Näide



Liigutusartefaktid

• Võivad olla probleemiks just MRT uuringute puhul pika uuringu 
kestvuse tõttu

• Juhul kui uuringu käigus üks struktuur muudab asukohta, sisi 
lõoppkujutisel võib see olla kas hägustunud või esineda hoopiski 
topelt

•Meniski sees see võib tekitada rebendit meenutava signaali 
inhomogeensust





4. Erisugused patoloogilised seisundid



Meniski kontusioon

• Meniski pitsumisel reie-sääreluu vahele mingisuguse traumaatilise 
sündmuse korral (reeglina ACL rebendiga kaasnevalt)

• Meniski perifeerias signaali tõus võib meenutada rebendit, siiski 
erinevalt sellest on see hägusapiirilisem, amorfsem

• Kontusioonile viidab nt luuline kontusioon samas kohas 





Kondrokaltsinoos

• Rö-selt sedastatav kaltsifikatsioon 
liigeskõhre projektsioonis

• Ca-pürofosfaat ladestus - kõige levinum

• Kondrokaltsinoosiga meniski signaal tõusnud 

• Rebenditel on tohkem lineaarne välimus 
võrreldes kondrokaltsinoosi opuhul esineva 
globulaarse tõusnud signaaliga

• Võrdle MRT uuringug Rö-ülesvõttega!



Meniski ossifikatsioon

• Esinemissagedus ca 0,15% kõikdiest 
põlve MRT uuringutest
• Reeglina asümptomaatilised, 

avastatakse juhuleiunaI
• Võivad imiteerida liigesesisest 

vabakeha ning põhjuastada tarbetut 
kirurgilist sekkumist
• Tüüpilisel juhul on tsentraalselt T1 

kõrge signaaliga nagu tavalisele 
medullarsele luuüdile omane, ümber 
T1/T2 hüpo signaaliga kortikaalne 
kihit 
• Erinevalt meniskisisesest luukesest on 

vabakeha tsentraalsel reeglina 
madala signaaliga (ei kehti samas 
vabakeha ossifikatisooni korral)



Gaas liigespilus

• Vaakumfenomen või iatrogeenne 
(atrograafial või liigesvedleik 
aspiratsioonil sattunud)

• Gaasil on väga madal magenetiline 
vastuvõtlikkus (magnetic susceptibility)

• Tekib signaali väljalangusega ala
• Kui asetseb meniski kõrval, siis võib 

simuleerida rebendit, patolooglist 
mahtu või dislotseeritud meniski 
fragmenti

Gaas liigespilust simuleerib radiaalset rebendit



5. Operatsioonijärgsed muutused



• Osaline meniskektoomia või meniskirebendi 
parandus 

• Meniskektoomijäörgne väljanägemine sõltub 
resetseeritud meniski mahust ning esialgse 
rebendi morfoloogiast 

• Kindlasti on abi operatsioonikirjeldusest b – tsirkumferentne 
meniskektoomia
c – segmentaarne (siin tagumine 
kinnitus resetseeritud)



● Osaliselt resetseeritud meniski korral 
(siin tegemist tirkumferentse 
resektsiooniga) on näha meniski mahu 
vähenemist ja nt serva tömbistumist 



• Segmentaarse osalise resektsiooni 
korral võib olla puudu ka suurem osa

• Antud juhul on resetseeritud kogu 
tagasarv



Rebendi retsidiiv?

• Liigespinnani ulatuv signaali lineaarne intensiivistumine 
võib olal ka tavaline opijärgne muutus 

• Põhjuseks on asjaolu, et opi käigus ei pruugi kirurg 
resetseerida patoloogilist MR signaali andvat ala 
tervenisti



Normaalne paranemisprotsess

• Mõnede uuringute andmetel meniski paranemisel võib 
lineaarne, liigespinnale ulatuv muutus (sisuliselt armkude, mis 
ei ole sünoviaalvedeliku signaaliga) püsida kuni aasta aega 

• Mõnikord võib sellisel juhul abi olla artrograafiast
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