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Wynik badania MR
Badanie MR odcinka L-S kregosłupa wykonano aparatem Siemens Magnetom Avanto 1,5T, uzyskujac
obrazy T1-, T2-zalezne, T2-zalezne z saturacja sygnału tkanki tłuszczowej, w płaszczyznach strzałkowych,
czołowych i poprzecznych.
Dane ze skierowania: Stan po operacji kregosłupa L-S na poziomie L5-S1. Badanie porownano z badaniem
poprzednim (badanie MR odcinka L-S nr 1342 z dnia 11.05.2016, sprzed zabiegu operacyjnego).
W pozycji lezacej widoczna sladowa, esowata skolioza odcinka ledzwiowego kregosłupa, w gornej jego
czesci wypukłoscia skierowana w strone prawa, w dolnej czesci wypukłoscia skierowana w strone lewa.
Trzon kregu L5 o nieznacznie, zwyrodnieniowo obnizonej wysokosci, wysokosc pozostałych trzonow kregow
zachowana.
Przestrzen miedzykregowa L5-S1 zwezona w całosci, o nierownych obrysach blaszek granicznych, z
cechami dehydratacji i niewielkiej degeneracji gazowej krazka miedzykregowego. Na tym poziomie widoczny
stan po niewielkiej lewostronnej fenestracji oraz czesciowej lewostronnej flawektomii. Obrysy pierscienia
włoknistego nieco nierownej jak w przypadku obecnosci zmian pozabiegowych, bez istotnego jego
dokanałowego uwypuklenia.
Otwory miedzykregowe na tym poziomie nieznacznie zwezone (sladowe boczne uwypuklenia resztkowego
krazka miedzykregowego i dyskretna osteofitoza brzezna), bez ucisku korzeni L5 w ich obrebie. Pozostałe
przestrzenie miedzykregowe prawidłowe. W segmentach krzyzowych torbiele okołokorzeniowe, najwieksza
ze zmian po stronie prawej na poziomie S2 wielkosci ok. 19mm, jej obecnosc modeluje przylegajace
struktury kostne.
Na poziomie L5-S1 widoczne obszary obrzeku i przebudowy tłuszczowej szpiku kostnego w sasiedztwie
blaszek granicznych (zmiany degeneracyjne Modic I i Modic II) oraz niewielkie zmiany zwyrodnieniowowytworcze przednio- bocznych krawedzi trzonow kregow. Poza opisywanymi zmianami struktury kostne
prawidłowe.
Stozek koncowy rdzenia kregowego na poziomie trzonu L2, prawidłowy. Mozliwa drobna torbiel korowa nerki
lewej.
Wnioski: W porownaniu z badaniem poprzednim stan po zabiegu operacyjnym przepukliny krazka
miedzykregowego L5-S1, z obecnoscia typowych zmian pozabiegowych, bez obecnosci nawrotowej
przepukliny krazka miedzykregowego oraz ucisku struktur nerwowych na poziomie przebytego zabiegu
operacyjnego.
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