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ÖSSZEFOGLALÁS
A discoid medialis meniscus egy meglehetősen ritka congenitalis térdízületi elváltozás. A szerzők köz-

leményükben egy 35 éves nőbeteg esetbemutatásán keresztül ismertetik az elváltozás etiológiáját, előfor-
dulási gyakoriságát, főbb diagnosztikus (röntgen- és MRI) jeleit, valamint sebészi (artroszkópos) ellátását. 
Az esetbemutatás mellett áttekintik a nemzetközi irodalomban megjelent esetközléseket, valamint ismer-
tetik a mindennapi ellátásban leggyakrabban alkalmazott eljárásokat. 
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 K. Szuper, P. Bogner, Sz. Hetényi, Cs. Vermes, P. Than: A rare entity in the knee joint: discoid 
medial meniscus. Case report

The discoid medial meniscus is a quite rare congenital disorder of the knee joint. The authors review 
the case of a 35-year old female patient and present the aetiology, incidence and main diagnostic (X–ray, 
MR) signs of the disorder, and its surgical treatment with arthroscopy. In addition to the case report, 
the authors review the case reports published in the international literature and report about the most 
frequent treatment methods applied in the everyday care of patients.
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BEVEZETÉS
A térdízület medialis discoid meniscusa 

egy ritka veleszületett elváltozás, amely iro-
dalmi adatok szerint 0,12–0,3%-os előfordu-
lást mutat (3). Kétoldali megjelenése még 
ennél is ritkább, 0,012% (6). Első leírása 1930-
ból Watson-Jonestól származik (16), azóta a 
nemzetközi irodalomban 41 közleményben 82 
esetet közöltek le (7). 

Embrionális életkorban a meniscus discoid 
megjelenésű, ennek felnőttkori perzisztálását 
nevezzük discoid meniscusnak. Mivel a discoid 
meniscus sérülékenyebb, mint a normál, jel-
legzetes tüneteket csak akkor okoz, ha kisebb 
trauma miatt szakadás következik be. Ekkor a 
betegek a klasszikus meniscus szakadás fizi-
kális tüneteivel jelentkeznek, azonban lénye-
gesen kisebb traumáról számolnak be, vagy 
egyáltalán nem emlékeznek a sérülési mecha-
nizmusra. Mivel az esetek nagy részében ha-
gyományos röntgenvizsgálattal nem tudunk 
jellegzetes csontszerkezeti eltérést kimutatni, 
a diagnózishoz elsősorban MR vizsgálattal és 
artroszkópiával juthatunk. Ellátása során cé-
lunk a szakadt rész eltávolítása, valamint a 
normális meniscusra jellemző C forma kiala-
kítása. Közleményünkben egy fiatal nő egyol-
dali discoid meniscusos esetét ismertetjük, va-
lamint áttekintjük a témában megjelent iro-
dalmat.

ESETISMERTETÉS
Sz.-né M. M. 35 éves nőbeteg évek óta 

fennálló jobb oldali medialis térdpana-
szok miatt jelentkezett ambulanciánkon. El-
mondása szerint a panaszait megelőző idő-
szakban térdét trauma nem érte. Reumato-
lógián fizikoterápiás kezelést, valamint per os 
chondroitinszulfát kúrát kapott. Fizikális vizs-
gálata során a jobb térd 10 fokos extenziós el-
maradását észleltük, a további flexió 140 fokig 
volt kivihető. A medialis ízrés kifejezetten 
nyomásérzékeny volt, rotációs tesztekre a fáj-
dalom fokozódott. A kivizsgálási protokollnak 
megfelelően kétirányú röntgenfelvételt készí-
tettünk, amely strukturális csontszerkezeti el-
térést nem mutatott (1. a–b ábra). Ezt köve-
tően az elvégzett MRI vizsgálat felvetette a 
medialis meniscus parameniscalis cystával 
járó degeneratív szakadását, azonban a discoid 
meniscust nem észlelték. A műtétet követően 
az MRI lelet revízióját kértük, és ekkor már 
egyértelműen leírták az elváltozást (2. a–b 
ábra). A klinikai és radiológiai leletek alapján 
artroszkópos műtétet végeztünk, ahol teljes 
medialis discoid meniscust és annak hátsó ré-
széről induló vastag lap szerinti lebenyszerű 
szakadást találtuk. A szakadt részeket eszkö-
zösen eltávolítottuk, majd shaver segítségével 
a normál meniscusra jellemző C formát alakí-
tottuk ki. 

A posztoperatív szakban a beteget gyógy-
tornász vezetésével, könyökmankóval foko-
zatos terhelés mellett mobilizáltuk, majd ott-
honába bocsátottuk. A beteg a műtétet köve-
tően teljesen panaszmentessé vált. 

1.	a-b	ábra  AP és oldalirányú jobb térd röntgenfelvétel, jellegzetes radiológiai eltérés nélkül.
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MEGBESZÉLÉS
A térdízületi medialis discoid meniscus 

etiológiája nem pontosan tisztázott. 
Patogenezisét tekintve az embrionális élet-
korban megjelenő discoid meniscus felnőtt-
kori perzisztálása a legvalószínűbb (14), bár 
számos később megjelent tanulmány igazolta, 
hogy az embrionális életben a meniscus soha 
nem mutat discoid formát (5, 10, 12, 13). 

Önmagában az elváltozás gyermek-
korban egészen addig, amíg sérülés nem 
éri panaszmentes, szemben a lateralis 
discoid meniscussal, amely már korán 
hypermobilitással (pattanó térd), esetleges 
incarceratióval, és panaszokkal jár együtt 
annak ellenére, hogy szakadás nem következik 
be (2). A medialis discoid meniscus a rossz vér-
ellátás, a megnövekedett vastagság, potenciá-
lisan gyenge kapszuláris rögzítettség miatt na-
gyobb valószínűséggel sérül, mint a normál 
meniscus (7). 

A betegek tünetei más eredetű meniscus 
sérülések tüneteitől a legtöbb irodalmi közle-
mény szerint nem térnek el, a megjelenésüket 
a discoid meniscus típusa, stabilitása, és a sza-
kadás mértéke határozza meg (4, 8). Általában 
elmondhatjuk, hogy a leggyakoribb tünetek 
közé tartozik a terhelésre jelentkező medialis 
ízületi fájdalom, az intermittáló térdízületi 
duzzanat, a mozgatásra bekövetkező elakadás 
érzés (9). Fizikális vizsgálattal a medialis ízületi 
rés nyomásérzékeny, meniscus tesztek pozi-
tívak, Mc Murray teszt szintén pozitív. 

A legtöbb közleményben a radiológiai 

vizsgálat nem mutat jellegzetes csontszerke-
zeti eltérést (8, 9). Néhány szerző azonban a 
következőket tapasztalta: Elvey és munkatársai 
a medialis femur condylus szögletességét, míg 
Chen és munkatársai elkeskenyedett medialis 
ízületi rést, lesüllyedt medialis tibia platót fi-
gyeltek meg (4, 7). Atay és munkatársai a 
medialis tibia plató fokozott konkavitását, a 
medialis tibia epiphysis reaktív subchondralis 
sclerosisát találták (1). Az MR vizsgálat a leg-
több esetben leírja a medialis menisus discoid 
elváltozását, illetve a társult meniscus sérülést 
(3, 5, 6, 12, 14). 

A műtéti megoldás minden esetben 
artroszkópiával történik, a meniscectomia 
mértékét tekintve azonban megoszlanak a vé-
lemények. Általában elmondható, hogy a to-
tális, subtotális, parciális meniscectomia egy-
aránt szóba jön. 

Sokáig a totális meniscectomia volt a ha-
gyományosan elfogadott kezelés a tünetekkel 
járó discoid meniscus szakadása esetén, mivel 
úgy gondolták, hogy a meniscus szövettani 
szerkezete veleszületetten abnormális (12, 
14). A totális meniscectomia rövidtávon ígé-
retes eredményeket hozott, hosszabb távon 
azonban ugyanúgy arthrosishoz vezetett, mint 
bármely más nem discoid meniscus sérülés 
(8). Lateralis discoid meniscusnál gyerekek 
esetében totális meniscectomia után azonban 
nem észlelték ezt a jelenséget (11, 15). Az iro-
dalmi közlések nagy része a meniscus meg-
tartásával járó műtéti megoldásokat prefe-
rálja, és csak az instabil meniscus fragmentu-
mokat távolítja el. A legtöbb szerző a parciális 

2.	a-b	ábra  T2 súlyozott coronalis és sagittalis térd MR felvételen látható a discoid medialis meniscus, a medialis 
meniscus eléri az intercondylaris teret.
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meniscectomiát alkalmazza a perifériás rész 
megtartásával, a centrális rész eltávolításával 
(3, 5, 12–14). 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy 
a discoid medialis meniscus előfordulását te-
kintve ritka térdízületi elváltozás, viszont 
a típusos tünetek hiánya, illetve bilateralis 

előfordulása miatt felmerülhet az esetleges 
aluldiagnosztizáltság lehetősége is. Az MR fel-
vételek értékelésekor erre a lehetőségre is ér-
demes gondolni. Közleményünk elsődleges 
célja, hogy felhívjuk a figyelmet az elváltozásra, 
és a radiológus és operáló sebész közötti kon-
zultáció fontosságára.
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