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Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με

τη σπάνια μορφή της εξωαρθρικής λαχνοοζώδους

υμενίτιδας που αντιμετωπίστηκε με μερική

εξαίρεση προ διετίας, παρουσίασε υποτροπή και

αντιμετωπίστηκε εκ νέου με ριζική εξαίρεση και

αρθροσκοπική διερεύνηση του σύστοιχου

γόνατος.

Μέθοδος-Εργαλεία: Πρόκειται για άντρα 40 ετών που εμφάνισε διόγκωση στην περιοχή επί

της άνω έσω κνημιαίας μετάφυσης και συμπτωματολογία διαλείποντος άλγους. Δεν

αναφέρεται ιστορικό τραύματος, ούτε σημεία ερυθρότητας, θερμότητας, μείωσης εύρους

κίνησης του σύστοιχου γόνατος, ενώ αναφέρεται υποτροπή ανάλογου μορφώματος έπειτα

από εξαίρεσή του προ διετίας. Το μόρφωμα παρουσιαζόταν σχετικά ευκίνητο χωρίς επίφλεβο

ύπερθεν αυτού και τα ανάλογα τεστ ακεραιότητας συνδέσμων και μηνίσκων ήταν αρνητικά. Οι

απλές ακτινογραφίες δεν ανέδειξαν ιδιαίτερα ευρήματα ενώ στην μαγνητική τομογραφία

αναδείχθηκε μάζα μαλακών μορίων μεγέθους ~7,5x6,5x1,5cm, ομοιογενούς εμπλουτισμού

και καλοηθών χαρακτηριστικών. Κατά την ριζική εξαίρεση του μορφώματος, το οποίο

μακροσκοπικά ομοίαζε με γιγαντοκυτταρικό όγκο των ελύτρων των τενόντων, θυσιάστηκε

τμήμα του τένοντα του ημιτενοντώδους ενώ αρθροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε συνοδός

παθολογία της άρθρωσης του γόνατος. Το πόρισμα της παθολογοανατομικης εξέτασης

ανέδειξε λαχνοοζώδη υμενίτιδα. Ο ασθενής επανελέγχθηκε άμεσα μετεγχειρητικά, 1,5-3-6

μήνες και 1 έτος μετά από την επέμβαση.

Αποτελέσματα: Έπειτα από την
αποκατάσταση με τη συγκεκριμένη
μέθοδο ο ασθενής παρουσίασε ύφεση
των συμπτωμάτων άλγους χωρίς εκ νέου
υποτροπή μέχρι και ένα έτος
μετεγχειρητικά.

Συμπεράσματα: Η εξωαρθρική

λαχνοοζώδης υμενίτιδα αποτελεί μια

σπάνια αιτία άλγους και διόγκωσης της

άνω-έσω κνήμης. Η επαρκής

κλινικοαπεικονιστική προσέγγιση και η

ριζική εκτομή αποτελούν οδηγό για ένα

ικανοποιητικό αποτέλεσμα μειώνοντας

τις πιθανότητες υποτροπής.

Εισαγωγή: Η λαχνοοζώδης υμενίτιδα αποτελεί

καλοήθη κατάσταση που απαντάται σε υμένες

αρθρώσεων (synovium), περιτονίες (bursae)

και έλυτρα τενόντων (seaths). Συνηθέστερη

εντόπιση είναι στο γόνατο και λιγότερο συχνές

στο ισχίο, την ποδοκνημική, τον ώμο και τον

αγκώνα. Προκαλεί πολλαπλασιασμό των

προαναφερθέντων δομών με μορφή λαχνών ή

όζων, εναπόθεση λίπους και αιμοσιδηρίνης.

Συνήθως είναι ανώδυνη και τείνει να

υποτροπιάζει.

(α) διεγχειρητική εικόνα μορφώματος  
(β) μετά τη ριζική εξαίρεση

α β

γ δ

(γ) εγκάρσια διατομή μαγνητικής τομογραφίας, ακολουθία Τ1 (μέγεθος 64mm)
(δ) μετωπιαία διατομή μαγνητικής τομογραφίας, ακολουθία Τ1 (μέγεθος 75,4mm)

ε

(ε) συσχέτιση μορφώματος (κόκκινα βέλη) 
με τον χήνειο πόδα (λευκά βέλη)


