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REZUMAT
Articolul prezintå pe larg principalele cauze ale genunchiului dureros, reprezentate de patologia mecanicå
degenerativå (gonartrozå, instabilitatea rotulianå, sindromul dureros anterior al genunchiului, patologia meniscalå
degenerativå), patologia osoaså epifizarå, mai frecventå la tineri (osteocondrita disecantå a genunchiului),
patologia sinovialå neinflamatorie (sinovita vilonodularå, osteocondromatoza, artropatia hemofilicå), patologia
inflamatorie a genunchiului (artrite infec¡ioase, cu microcristale, reactive, reumatismale) ¿i tendinopatiile ¿i
bursitele genunchiului, reprezentând patologia periarticularå a genunchiului. Sunt discutate principalele
manifeståri clinice, investiga¡iile paraclinice necesare ¿i metodele de tratament ale bolilor enun¡ate.
Cuvinte cheie: genunchi dureros, etiologie, manifeståri clinice, investiga¡ii paraclinice.
tratament

ABSTRACT
The article presents the main causes of the painfull knee, represented by degenerative mechanical pathology
(gonarthrosis, rotulian instabilities, anterior painfull knee syndrome, degenerative meniscal pathology),
epiphyseal pathology, more frequent in youngsters (osteocondritis dissecans of the knee), synovial
noninflamatory pathology (vilonodular synovitis, osteochondromatosis, hemophylic arthropathy), inflamatory
pathology (infectious arthritis, microcristaline arthritis, reactive arthritis, rheumatismal arthritis) and the
periarticular inflamatory pathology. We have discussed the clinical symptoms, the paraclinical exams and the
treatment methods in all these cases.
Key words: painfull knee, ethiology, clinical symptoms, paraclinical examination,
treatment.

PATOLOGIA MECANICÅ DEGENERATIVÅ
Gonartroza
Gonartroza este cauza cea mai frecventå a
durerii la nivelul genunchiului, mai ales dupå
vârsta de 50 de ani.
Din punctul de vedere al clinicianului ¿i al radiologului, gonartroza se define¿te ca o îngustare a
interliniului femuro-tibial sau femuro-patelar,
înso¡itå de apari¡ia unei osteofitoze marginale tibiale sau femurale ¿i în mod inconstant de osteosclerozå.
Gonartroza este foarte frecventå (de 3 ori mai
frecventå decât coxartroza), iar prevalen¡a sa cre¿te

odatå cu vârsta (2,5% între 45 ¿i 54 de ani ¿i 17%
dupå 70 de ani). Artroza rotulianå este mai frecventå decât cea femuro-tibialå, iar în privin¡a
sexului, femeile sunt mai expuse decât bårba¡ii.
Artroza este bilateralå în 65% dintre cazuri, iar
în 75% dintre acestea se situeazå la nivelul articula¡iei femuro-tibiale interne. Vârsta de apari¡ie
a durerilor cronice este de aproximativ 65 de ani,
mai scåzutå la sexul feminin fa¡å de cel masculin.
Factorii de risc care intervin în apari¡ia gonartrozei sunt multipli:
Obezitatea este un factor de risc important, frecven¡a acesteia fiind evaluatå în studii între 46% ¿i
83%. Indicele masei corporale este mai mare la
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pacien¡ii cu artrozå bi-compartimentalå (rotulianå
¿i femuro-tibialå), iar scåderea în greutate scade
riscul de apari¡ie a simptomatologiei algice.
Factorii traumatici sunt reprezenta¡i de leziunile
de menisc, rupturile ligamentului încruci¿at anterior ¿i fracturile articulare. Meniscectomiile totale
sunt mai artrogene decât cele par¡iale artroscopice.
Activitatea sportivå are un rol controversat în
geneza gonartrozei. Anumite sporturi (fotbal,
rugby) sunt mai artrogene decât altele, explica¡ia
constând în apari¡ia unor micro-traumatisme articulare, a unor leziuni meniscale sau ligamentare.
Contextul profesional intervine în apari¡ia gonartrozei prin anumite meserii care necesitå flexia
repetitivå a genunchiului înso¡itå de purtarea unor
greutå¡i excesive.
Din punct de vedere clinic, debutul gonartrozei
este frecvent progresiv, mai rar brutal prin instalarea unei hidartroze. Sediul durerii este localizat
adesea în regiunile internå sau antero-lateralå ¿i
poate iradia la nivelul gambei. Examenul clinic
aratå cre¿terea în volum a genunchiului prin panicul adipos peri-rotulian, epansament sau hipertrofie a extremitå¡ilor osoase în cazurile evoluate.
Flexia este moderat limitatå, frecvent fiind superioarå valorii de 90 de grade, iar extensia poate
fi incompletå (genu flexum). Existå puncte dureroase la presiune la nivelul interliniului intern
sau extern ¿i inser¡iilor condiliene ¿i tibiale ale ligamentelor. Mi¿cårile de lateralitate fac dovada uzurii
osteo-cartilaginoase, dar pot fi mascate de retrac¡ia
ligamentarå sau accentuate de distensia forma¡iunilor ligamentare. Clinicianul va cåuta prezen¡a
decompensårii statice a genunchiului prin prezen¡a
unui genu varum sau a unui genu valgum.
Radiografia de fa¡å în ortostatism cu genunchiul în extensie aratå îngustarea interliniului intern
sau extern, condensarea subcondralå a platoului
tibial ¿i prezen¡a osteofitelor la nivelul marginii
inferioare a condilului, platoului tibial sau spinelor
tibiale. Radiografia de profil în încårcare aratå
îngustarea interliniului la nivel median sau posterior ¿i osteofitoza tibialå ¿i condilianå.
Evolu¡ia spontanå a artrozei femuro-tibiale este
variabilå, cu pusee, cu apari¡ia revårsatului intraarticular, care corespunde fazelor de condrolizå.
În timp, apare agravarea devia¡iei frontale ¿i se
instaleazå flexumul, care cre¿te presiunea în por¡iunea posterioarå a articula¡iei. Radiologic apar
modificåri la nivelul condilului intern, zona portantå se aplatizeazå din cauza lacunelor subcondrale
înconjurate de o zonå de osteocondensare. Anumite artroze femuro-tibiale interne evolueazå rapid
în decursul a 3-4 ani, iar altele au o agravare lentå
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în 5-10 ani. LEQUESNE ¿i colab. au måsurat
radiologic uzura cartilajului femuro-tibial ¿i au
gåsit o valoare medie de 0,25 mm/an. Evolu¡ia
artrozei femuro-tibiale externe este mai lentå decât
a artrozei femuro-tibiale interne.
Tratamentul conservator al gonartrozei constå
în administrarea unor medicamente antialgice ¿i
antiinflamatoare nesteroidiene, respectarea unor
reguli de igienå a genunchiului ¿i tratament de
recuperare complex (fizioterapie, masaj, kinetoterapie). Se pot prescrie ¿i medicamente condroprotectoare, cu eficien¡å maximå în cazul injectårii
intra-articulare. În gonartroza pu¡in evoluatå, cu
hidartrozå cronicå, se poate face toaleta articularå
artroscopicå, metodå de curå¡are a articula¡iei de
detritusurile cartilaginoase, de regularizare a suprafe¡elor articulare ¿i de rezec¡ie a eventualelor leziuni meniscale.
Tratamentul chirurgical este indicat în func¡ie
de anumi¡i indici algo-func¡ionali din via¡a cotidianå a pacientului.
Artroza rotulianå
Artroza rotulianå poate fi primitivå sau secundarå unor tulburåri de staticå axialå (care cresc
presiunea la nivelul compartimentului femuropatelar extern), unor devia¡ii frontale (genu valgum
sau varum), unor devia¡ii sagitale (flexum de genunchi) sau unor microtraumatisme femuro-patelare.
Artroza intereseazå cel mai frecvent compartimentul femuro-patelar extern, mai rar cel intern
sau global.
Durerea se situeazå anterior ¿i nu iradiazå în
coapså sau gambå. Mersul este nedureros pe teren
plat, dar durerea apare pe teren accidentat sau la
urcatul-coboratul scårilor. Ortostatismul prelungit
accentueazå durerea, ca ¿i ridicarea din decubit în
ortostatism. Durerea este înso¡itå de senza¡ia de
blocaj articular sau de instabilitate articularå.
Puseele algice pot fi accentuate de apari¡ia hidartrozei. Durerea este declan¿atå de percu¡ia
rotulei ¿i de extensia contra-rezistentå a gambei
pe genunchi.
Artroza rotulianå se vizualizeazå radiologic în
inciden¡a axialå de 60 de grade, cu pensarea interliniului extern (mai frecvent), intern sau global,
osteofitozå rotulianå ¿i condensare subcondralå
rotulianå ¿i trohleeanå. Pensarea interliniului antreneazå o subluxa¡ie externå a rotulei. Radiografia
de profil aratå osteofitoza superioarå ¿i inferioarå
de pe fa¡a posterioarå a rotulei ¿i condensåri la
polul inferior al rotulei.
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Evolu¡ia este intermitentå, cu perioade dureroase înso¡ite de apari¡ia hidartrozei care alterneazå
cu perioade cvasi-normale. Impoten¡a func¡ionalå
råmâne moderatå pentru o perioadå lungå de timp.
Tratamentul este în primul rând conservator:
se evitå decubitul în ¿ezând cu gambele flectate,
se indicå decubitul dorsal cu genunchiul extins,
se practicå exerci¡ii izometrice pentru tonifierea
cvadricepsului. În timpul perioadelor dureroase se
prescriu medicamente antialgice ¿i antiinflamatoare nesteroidiene, iar prezen¡a revårsatului
intra-articular impune evacuarea acestuia. Interven¡ia chirurgicalå este propuså rar, în prezen¡a
unor dureri intense ¿i a unei impoten¡e func¡ionale
marcate.
Instabilitatea rotulianå
Cauzele instabilitå¡ii rotuliene sunt multiple ¿i
pot fi de origine scheleticå sau musculo-ligamentarå.
Dintre cauzele de origine scheleticå, cele mai
frecvente sunt displaziile rotuliene (rotula micå,
platå sau înaltå) ¿i anomaliile de torsiune ale membrelor inferioare (torsiune femuralå internå,
torsiune tibialå externå).
Cauzele musculo-ligamentare sunt reprezentate de insuficien¡a vastului intern, de dezechilibrele între vastul intern ¿i extern, de displaziile
cvadricepsului (cvadriceps scurt) sau de o oblicitate excesivå a ligamentului rotulian ca urmare a
unui genu valgum.
Instabilitatea rotulianå se exploreazå radiologic
pe cli¿ee de profil, în inciden¡a femuro-patelarå la
30 de grade de flexie, cu gamba în rota¡ie externå
¿i cvadricepsul relaxat.
Forme clinice ale instabilitå¡ii rotuliene
1. Instabilitatea femuro-patelarå cu luxa¡ie
Boala este mai frecventå la fete, apare la aproximativ 13 ani, ca urmare a unui traumatism, fiind
bilateralå în 1/3 dintre cazuri. Se manifestå ca o
durere vie, apare hemartroza, apoi genunchiul
devine indolor dar persistå senza¡ia de instabilitate.
Examenul clinic aratå semne de dezaxare a aparatului extensor, iar palparea este dureroaså la nivelul
fe¡ei interne a rotulei ¿i la inser¡ia vastului intern.
Radiografiile aratå o displazie femuro-patelarå
¿i inconstant subluxa¡ia externå a rotulei.
Tratamentul este chirurgical dacå luxa¡iile sunt
frecvente, dar se poate încerca ¿i tratament conservator de recuperare medicalå în cazurile mai pu¡in
grave.
2. Instabilitatea rotulianå fårå luxa¡ie
Debutul bolii este mai tardiv, iar simptomatologia este reprezentatå de dureri în regiunea
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anterioarå a genunchiului, senza¡ia de instabilitate
la mobilizarea în flexie asociatå cu rota¡ia externå
¿i tumefierea articularå ca urmare a hidartrozei.
Radiografia standard este frecvent normalå sau
poate eviden¡ia o subluxa¡ie sau o displazie femuro-patelarå.
Instabilitå¡ile rotuliene se trateazå conservator
cu antialgice ¿i recuperare medicalå (fizioterapie,
masaj, kinetoterapie).
Sindromul dureros anterior al genunchiului
Boala se mai nume¿te ¿i condromalacie rotulianå, din cauza prezen¡ei leziunilor cartilaginoase
rotuliene, clasificate în 4 stadii dupå DORFMANN:
Stadiul 1: ramolisment cartilaginos.
Stadiul 2: fisurarea cartilajului.
Stadiul 3: fisurare profundå cu abraziune cartilaginoaså.
Stadiul 4: ulcera¡ii ¿i denudarea osului subcondral.
Boala apare frecvent între 15-30 de ani, mai
ales la sexul feminin, bilateral, cu o durere în
regiunea anterioarå sau antero-internå a genunchiului, care se accentueazå la urcatul ¿i coborâtul
scårilor, la pozi¡ii prelungite cu genunchiul în
flexie sau în timpul mersului pe teren accidentat,
înso¡itå de senza¡ie de instabilitate articularå.
Radiografiile sunt frecvent normale, dar pot
apårea ¿i semne de demineralizare la nivelul zonei
de inser¡ie a tendonului cvadricipital ¿i neregularitå¡i discrete subcondrale, asociate cu anomalii
de torsiune a membrelor inferioare sau cu patela
alta.
Tratamentul este conservator ¿i constå în interzicerea unor activitå¡i sportive solicitante, kinetoterapie asociatå cu administrarea de antialgice ¿i
antiinflamatoare nesteroidiene.
Patologia meniscalå degenerativå
Leziunile meniscale degenerative au fost clasificate în 5 tipuri de cåtre DORFMANN:
Tipul 1: meniscul este omogen, aplatizat, cu o
suprafa¡å regulatå, dar cu o consisten¡å modificatå,
aceastå leziune fiind asimptomaticå.
Tipul 2: se caracterizeazå prin prezen¡a depozitelor calcice.
Tipul 3: prezintå un clivaj orizontal al segmentului posterior.
Tipul 4: prezintå o fisurå transversalå oblicå.
Tipul 5: prezintå leziuni complexe asociate cu
leziuni cartilaginoase.
Leziunile meniscale încadrate în tipul 5 apar
frecvent în jurul vârstei de 50 de ani, cu o

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOL. LVI, NR. 3, AN 2009

189

predominantå masculinå, la persoane cu istoric de
surmenaj articular sportiv sau profesional. Debutul
poate fi brutal în timpul mersului sau în pozi¡ie de
flexie maximå a genunchiului sau mai frecvent
este progresiv. Durerea are caracter mecanic, este
agravatå de urcatul scårilor ¿i de flexia extremå
articularå, având frecvent sediul în compartimentul
intern.
Examinarea clinicå relevå prezen¡a revårsatului
articular în 50% dintre cazuri, durere provocatå la
nivelul interliniului femuro-tibial ¿i la manevrele
meniscale.
Radiografiile sunt normale, iar artroscopia confirmå diagnosticul de fisurå ¿i permite tratamentul
prin meniscectomie par¡ialå.

Din punct de vedere etiologic, chistele popliteale sunt în majoritatea lor de cauzå secundarå
unei patologii intra-articulare a genunchiului:
gonartrozå, leziuni meniscale sau poliartritå reumatoidå. Rar apar la adult forme primitive, iar în
cazul copiilor acestea sunt exclusiv primare.
Tratamentul constå în punc¡ionarea chistului
sub control ecografic cu ajutorul unui ac cu diametrul gros, deoarece lichidul are consisten¡å gelatinoaså, ¿i injectarea cu o substan¡å corticoidå. Indica¡iile chirurgicale sunt excep¡ionale, deoarece
disec¡ia chistului este dificilå ¿i recidivele sunt
frecvente chiar ¿i în cazul copiilor.

Chistul meniscal

Osteocondrita disecantå a genunchiului

Sediul de elec¡ie este la nivelul meniscului
extern, fiind secundar unei leziuni meniscale.
Clinic se manifestå prin durere la nivelul compartimentului extern ¿i tumefiere în zona interliniului articular, vizibilå în extensie ¿i care dispare
în flexie. Diagnosticul se elucideazå prin efectuarea RMN, care permite diferen¡ierea de chistele
mucoide, mult mai rare.
Tratamentul este chirurgical artroscopic, realizându-se meniscectomie par¡ialå cu deschiderea
chistului în cavitatea articularå.

Boala apare la adolescent ¿i adultul tânår ¿i se
caracterizeazå prin dureri în regiunea antero-internå în timpul mersului, înso¡ite de hidartrozå ¿i
instabilitate. La examenul clinic, durerea se
declan¿eazå în flexie, prin exercitarea unei presiuni între marginea rotulei ¿i fa¡a axialå a condilului. Dacå sechestrul se deta¿eazå de os, apare
blocajul articular.
Radiologic se vizualizeazå o imagine denså
ovalarå care corespunde sechestrului osos, înconjuratå de o zonå radiotransparentå, localizatå în
regiunea axialå a condilului, în zona neportantå.
RMN precizeazå dimensiunea leziunii ¿i stabilitatea
sechestrului osos.
Tratamentul constå în abla¡ia chirurgicalå sau
pe cale artroscopicå a sechestrului, cu rezultate
bune pe termen lung.

Chistul popliteal
Chistele se formeazå din cauza unei comunicåri
între cavitatea articularå ¿i bursa seroaså comunå
pentru mu¿chii semimembranos ¿i gemen intern.
Aceastå comunicare se modificå în func¡ie de pozi¡ia genunchiului, crescând în flexie ¿i închizânduse la extensia genunchiului, ac¡ionând ca o valvå
ce laså lichidul så treacå dinspre cavitatea articularå cåtre chist, dar nu permite întoarcerea sa.
Chistul popliteal se manifestå clinic ca o durere
în regiunea posterioarå a genunchiului care poate
iradia în molet, este intermitentå ¿i apare frecvent
în timpul mersului sau în pozi¡ie de flexie extremå.
Tumefierea este vizibilå ¿i palpabilå, având o consisten¡å fermå, elasticå. Chistul se poate diagnostica
în urma unei complica¡ii cu ruptura sa, situa¡ie care
poate mima o tromboflebitå, deoarece durerea este
vie, bruscå, are sediul în molet. Ecografia Doppler
vascularå eliminå diagnosticul de trombozå venoaså profundå.
Ecografia de pår¡i moi este examenul clinic de
elec¡ie pentru confirmarea diagnosticului de chist
popliteal, vizualizându-se o maså lichidianå ¿i permi¡ând punc¡ionarea acesteia.

PATOLOGIA OSOASÅ EPIFIZARÅ

Tumorile epifizare
Acestea pot fi benigne (condroblastom, tumorå
cu celule gigante, osteom osteoid) sau maligne
(limfosarcom primitiv, mielom, osteosarcom,
condrosarcom) ¿i vor fi explorate imagistic.

PATOLOGIA SINOVIALÅ NEINFLAMATORIE
Sinovita vilonodularå
Genunchiul este articula¡ia cel mai frecvent
afectatå. Boala apare la adultul tânår, care prezintå
o durere cu caracter mecanic la nivelul genunchiului, înso¡itå de revårsat intra-articular sero-hematic
¿i fårå modificåri radiologice.
RMN este investiga¡ia cea mai performantå
pentru determinarea diagnosticului ¿i pentru evaluarea extensiei sinovitei ¿i a leziunilor osoase
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infraradiologice. Artroscopia eviden¡iazå sinoviala
hipertrofiatå, viloaså sau nodularå ¿i permite efectuarea biopsiei în vederea examenului histopatologic.
Tratamentul constå în sinovectomia chirurgicalå, artroscopicå sau prin sinoviortezå chimicå.
Majoritatea autorilor propun asocierea sinovectomiei chirurgicale sau artroscopice urmatå într-un
interval de 2 luni de sinoviortezå. Artroplastia este
indicatå în cazurile avansate, cu distruc¡ii masive
ale articula¡iei genunchiului.
Osteocondromatoza
Boala se caracterizeazå printr-un proces de
metaplazie sinovialå, cu producerea unor mici
fragmente cartilaginoase care se deta¿eaza ¿i devin
corpi liberi intra-articulari. Atingerea este frecvent
monoarticularå la nivelul genunchiului, este mai
frecventå la bårba¡ii între 20-50 ani. Manifestarea
clinicå predominantå este hidartroza recidivantå cu
apari¡ia unui flexum de genunchi progresiv. Examenul clinic eviden¡iazå limitarea flexiei ¿i extensiei
genunchiului ¿i prezen¡a revårsatului intra-articular.
În formele condrale pure, radiografiile sunt
normale. Pot apårea mici calcificåri, corpi stråini
osifica¡i în zona adiacentå sinovialei. Artroscopia
reprezintå un gest diagnostic ¿i totodatå terapeutic.
Artropatiile hemofilice
Acestea sunt manifeståri rare ale hemofiliei, datoritå eficien¡ei tratamentului, dar dacå apar, ele
se manifestå frecvent la nivelul genunchiului. Hemartrozele recidivante produc în timp artropatie,
caracterizatå prin pensarea interliniului articular,
osteocondensare subcondralå ¿i neregularitå¡i ale
conturului osos.

PATOLOGIA INFLAMATORIE
Patologia inflamatorie a genunchiului are de
obicei un debut brutal, fårå så existe un factor
declan¿ator, durerea are predominan¡å nocturnå
¿i matinalå, este difuzå articularå ¿i este înso¡itå
de impoten¡å func¡ionalå marcatå. Pacientul prezintå redoare matinalå, iar genunchiul este mårit
în volum, cu temperatura cutanatå crescutå, cu tegumentele ro¿ii ¿i cu mobilitatea articularå scåzutå.
În func¡ie de intensitatea semnelor inflamatorii
¿i de durata evolu¡iei bolii, distingem: artrite acute,
subacute sau cronice.
Artritele acute au un debut brutal, sunt însoti¡e
de febrå, durerea este marcatå, impoten¡a

func¡ionalå este intenså, ca ¿i semnele inflamatorii
locale, iar mobilizarea genunchiului este dureroaså
¿i limitatå. Artritele acute corespund de obicei unor
artrite infec¡ioase sau cu microcristale.
Artritele subacute au un debut progresiv, iar
semnele inflamatorii sunt mai pu¡in pronun¡ate.
Artritele cronice prezintå un sindrom inflamator
discret ¿i o duratå de evolu¡ie mai mare de 3 luni.
Artritele infec¡ioase
Artritele infec¡ioase reprezintå o urgen¡å terapeuticå, deoarece neglijarea lor provoacå sechele
grave. Aproximativ 40% dintre cazuri au localizare
la nivelul genunchiului ¿i se prezintå clinic prin
inflama¡ie acutå instalatå brusc, febrå, frisoane,
dureri intense, impoten¡å func¡ionalå ¿i semne
inflamatorii locale (genunchiul este tumefiat, cald
¿i ro¿u, imposibil de mobilizat din cauza durerii).
Punc¡ia genunchiului extrage un lichid purulent,
care con¡ine mai mult de 25.000 de celule polimorfonucleare. Este utilå ¿i hemocultura în timpul frisonului.
Tratamentul constå în administrarea de antibiotice dupå efectuarea antibiogramei. Dacå nu a
putut fi izolat germenul, se va prescrie un antibiotic
cu spectru larg. Punc¡iile evacuatorii vor fi repetate
pânå la dispari¡ia lichidului ¿i se asociazå cu lavajul articular. Imobilizarea în aparat gipsat este
utilå în primele zile.
Artritele reac¡ionale
Acestea se definesc prin existen¡a unei infec¡ii
extra-articulare declan¿atoare, care are poarta de
intrare genitalå sau digestivå ¿i care apare la pacien¡ii predispu¿i genetic (antigen HLA B27 pozitiv). Artrita reac¡ionalå cu Chlamydia apare
frecvent la bårba¡ii tineri, având o oligoartritå acutå
la nivelul genunchiului ¿i gleznei ¿i o infec¡ie genitalå în antecedente de tip balanita asociatå cu
conjunctivita. Diagnosticul se confirmå în prezen¡a antigenului HLA B27 ¿i a unei serologii pozitive pentru Chlamydia. Tratamentul constå în administrarea de antibiotice (eritromicinå sau tetraciclinå) timp de câteva såptåmâni în asociere cu
antiinflamatoare nesteroidiene.
Artritele cu microcristale
Artrita gutoaså apare frecvent la bårba¡ii peste
30 de ani ¿i are debut de obicei la nivelul halucelui
¿i mai rar la genunchi (5% dintre cazuri). Lichidul
intraarticular con¡ine microcristale de urat de sodiu
intra ¿i extra-leucocitare, iar acidul uric seric poate
avea valori normale. Atacul gutos la nivelul
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genunchiului regreseazå mai lent sub tratament cu
colchicina decât la nivelul piciorului. Artropatiile
gutoase se caracterizeazå din punct de vedere radiologic prin pensarea interliniului articular, prin
prezen¡a osteofitozei ¿i a geodelor subcondrale.
Artrita din condrocalcinozå apare frecvent la
femei în vârstå, dupå un traumatism sau o interven¡ie chirurgicalå, iar radiografiile aratå calcificåri
ale meniscurilor ¿i la nivelul cartilajului femurotibial. Lichidul intraarticular con¡ine pirofosfat de
calciu. Tratamentul constå în administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene ¿i injectarea intraarticularå de corticoizi retard. Artropatia în condrocalcinozå afecteazå frecvent genunchiul, mai ales
la nivelul unui singur compartiment femuro-tibial.
Artritele reumatismale
Spondiloartropatiile seronegative debuteazå
frecvent cu artrita genunchiului. În aceste cazuri
poate fi vorba despre o spondilitå ankilozantå ¿i
la adultul tânår se va cåuta prezen¡a sacro-ileitei
¿i a antigenului HLA B27. Reumatismul psoriazic
poate debuta cu o monoartritå a genunchiului iar
diagnosticul va fi confirmat de prezen¡a plåcilor
psoriazice sau a antecedentelor personale sau heredo-colaterale de psoriazis. Reumatismul inflamator de cauzå intestinalå are predilec¡ie pentru
genunchi ¿i identificarea sa este facilitatå de prezen¡a manifestårilor digestive.
Monoartrita reumatoidå apare frecvent la femei
în decada a patra, iar diagnosticul este confirmat
de prezen¡a factorului reumatoid seric sau în lichidul articular, de scåderea complementului în
lichidul articular ¿i prin biopsie sinovialå, în prezen¡a hiperplaziei ¿i a infiltratului limfo-plasmocitar.
Artrite ale genunchiului pot apårea ¿i în cursul
bolii Behcet, având o evolu¡ie în pusee asociate
aftozei bucale ¿i genitale ¿i în cadrul eritemului
nodos sau sarcoidozei.
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Artritele reumatismale ale genunchiului beneficiazå de tratament local, cu injectarea intraarticularå de corticoizi retard, sinoviorteza cu acid
osmic sau sinovectomie artroscopicå.
Tendinopatii ¿i bursite
Tendinopatiile apar mai frecvent la sportivi ¿i
se caracterizeazå printr-o reac¡ie inflamatorie dureroaså provocatå de rupturile microscopice ale
re¡elei de elastinå ¿i colagen la nivel tendinos.
Tendinita cvadricipitalå se manifestå prin
durere la nivelul polului superior al rotulei ¿i intereseazå frecvent vastul extern.
Tendinita rotulianå se manifestå prin durere la
polul inferior al rotulei, care apare în timpul mersului, urcatului ¿i coborâtului scårilor ¿i la flexia
cu încårcare a genunchiului. Durerea este reproduså la palpare ¿i în timpul extensiei contra-rezisten¡å a genunchiului. Radiografiile sunt frecvent
normale sau pot aråta calcificåri sau osificåri ale
tendonului. Ecografia confirmå diagnosticul, punând în eviden¡å îngro¿area tendonului, anomalii
de ecogenicitate ¿i forma¡iuni nodulare.
Boala Hoffa este caracterizatå prin hipertrofia
dureroaså inflamatorie a gråsimii sub-rotuliene,
putând fi tratatå prin infiltra¡ie cu corticoizi.
Sindromul bandeletei ilio-tibiale provoacå o
durere la nivelul fe¡ei externe a genunchiului, la
aproximativ 3 cm deasupra interliniului articular,
pe condilul extern.
Tendinita ischio-gambierilor apare la femei în
vârstå, supraponderale ¿i se manifestå prin durere
pe fa¡a internå a genunchiului ¿i o tumefac¡ie care
corespunde unei bursite. Flexia genunchiului
contra-rezisten¡å reproduce durerea. Infiltra¡iile cu
corticoizi sunt eficiente dar se asociazå cu suprimarea efortului fizic, administrarea de antiinflamatoare nesteroidiene, fizioterapie ¿i kinetoterapie
pasivå.
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