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Badanie MR 0,3T kręgosłupa lędźwiowego [L].
Wysokość trzonów kręgów w odcinku lędźwiowym zachowana, trzony mają prawidłową
morfologię, prawidłową intensywności sygnału, bez przemieszczeń.
Nawarstwienia kostne zwyrodnieniowe na sąsiadujących przednich krawędziach trzonów: na Th12Th13, Th13-L1, L1-L2, L2-L3, L4-L5, L5-L6, L6-L7, L7-S1.
Krążki międzykręgowe [k.m.] L1-L2, L6-L7, L7-S1 mają uszkodzoną strukturę, widoczne jest
obniżenie intensywności sygnałów w sekwencji T2 jako wyraz ich dehydratacji. Wysokość k.m. L1L2, L6-L7, L7-S1 jest obniżona.
Niewielka przepuklina k.m. Th9-Th10 – w niewielkim stopniu modeluje worek opony twardej.
Mierna przepuklina centralna k.m. Th12-Th13 – modeluje worek opony twardej.
Mierna wypuklina k.m. Th13-L1 – modeluje worek opony twardej, miernie zwęża otwory
międzykręgowe.
Dużą przepuklina centralna k.m. L1-L2 (zwęża ponad 50% szerokości kanału kręgowego
skierowana podwięzadłowo nieco doogonowo) uciska worek opony twardej i rdzeń kręgowy, zwęża
rezerwę płynową rdzenia, miernie zwęża zachyłki boczne, umiarkowanie zwężają otwory
międzykręgowe.
Mierna wypuklina k.m. L4-L5 – modelują worek opony twardej.
Mierna przepuklina centralno-prawoboczna k.m. L5-L6 modelują worek opony twardej.
Znaczna szerokopodstawna przepuklina centralno-prawoboczna k.m. L6-L7 (zwęża około 40%
szerokości kanału) – modelują worek opony twardej, umiarkowanie zwęża zachyłki boczne i
otwory międzykręgowe (bardziej po stronie prawej).
Mierna wypuklina k.m. L7-S1 - modeluje worek opony twardej, nieznacznie zwęża zachyłki boczne
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i otwory międzykręgowe obustronnie
Stożek końcowy rdzenia kręgowego położony prawidłowo, widoczny rdzeń kręgowy bez
ewidentnych zmian. Innych zmian ogniskowych w kanale kręgowym nie stwierdzono. Szerokość
worka opony twardej w odcinku lędźwiowym jest zwężona przez przepukliny L1-L2, w mniejszym
stopniu L6-L7.
WNIOSKI:

Wielopoziomowa dyskopatia i spondyloza w odc. L i doogonowym odc. Th kręgosłupa. Największa
przepuklina ze zwężeniem kanału kręgowego na poziomie L1-L2, w mniejsza L6-L7
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