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STRESZCZENIE 

Zwyrodnienie śluzowate więzadła krzyżowego przedniego (MD ACL) stawu 

kolanowego jest rzadko występującą jednostką chorobową. Stwierdzenie współwystępowania 

MD ACL z innymi, bardziej znanymi i rozpowszechnionymi schorzeniami czy wrodzonymi 

nieprawidłowościami stawu oraz oszacowanie istnienia różnych korelacji pomiędzy nimi 

ułatwi rozpoznawanie MD i przez to nakieruje lekarzy klinicystów na właściwy tor 

postępowania klinicznego. 

Do badania włączono 201 badań rezonansu magnetycznego (MR) stawów kolanowych 

u 193 pacjentów w tym 69 kobiet (w wieku 20-81 lat, średnia 56,7 lat) i 124 mężczyzn (w wieku 

18-78 lat, średnia 51,3 lat). Dokonano podobnego doboru pacjentów do grupy kontrolnej 

liczącej 201 badań MR u 193 pacjentów (69 kobiet w wieku 20-82 lata ze średnią 56,1 lat oraz 

124 mężczyzn w wieku 18-78 lat ze średnią 50,1 lat). Protokół badania obejmował analizę 

morfometryczną wszystkich stawów oraz szacowanie jakościowe i ilościowe występujących  

w nich wariantów i patologii. Zmierzono szerokość, głębokość, wskaźnik oraz pole 

powierzchni dołu międzykłykciowego, szerokość międzykłykciową dalszego odcinka kości 

udowej, szerokość i wskaźnik więzadła krzyżowego przedniego, kąt strzałkowy i poprzeczny 

dołu międzykłykciowego, kąt kostny i chrzęstny bruzdy międzykłykciowej, kąt stawu 

rzepkowo-udowego boczny wg Laurina, boczne osiowe przemieszczenie rzepki i typ rzepki  

wg Wiberga, wskaźnik Insall-Salvati oraz odstęp TT-TG.  

Częstość MD ACL w badanej populacji wyniosła 9,2%. Grubość ACL w wymiarze 

przednio-tylnym jak i bocznym, wskaźnik ACL były istotnie statycznie większe u pacjentów  

z MD. Pacjenci z MD ACL wykazywali tendencję do niższego ustawienia rzepki. Wskaźnik 

dołu międzykłykciowego wykazał istotnie statystyczną mniejszą wartość w grupie pacjentów 

ze zwyrodnieniem śluzowatym niż w grupie kontrolnej ogółem, a także u mężczyzn. 

Zmniejszające się pole powierzchni dołu międzykłykciowego jak i malejąca głębokość oraz  

szerokość dołu są czynnikami predysponującymi do rozwoju MD ACL. Kąt strzałkowy dołu 

międzykłykciowego jest istotnie statystycznie mniejszy w populacji chorych z MD. Wykazano 

istotną statystycznie zwiększoną częstość występowania rzepki o typie 1 wg Wiberga  



w populacji pacjentów z MD ACL. Pacjenci z MD wykazywali tendencję do niższego 

ustawienia rzepki (patella baja). Udowodniono także statystycznie istotną większą wartość 

bocznego osiowego przemieszczenia rzepki w badanej populacji chorych ze zwyrodnieniem 

śluzowatym więzadła krzyżowego przedniego.  

Wśród pacjentów z MD ACL stwierdzono istotną statystycznie zwiększoną częstość 

występowania chondropatii niezależnie od jej stopnia, zarówno w stawie rzepkowo-udowym 

jak i w stawie udowo-piszczelowym, a także zarówno w przedziale bocznym jak  

i przyśrodkowym stawu udowo-piszczelowego. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę  

w częstości występowania zmian zwyrodnieniowych łąkotek w grupie pacjentów z MD oraz 

uszkodzeń korzenia i rogu przedniego oraz rogu tylnego łąkotki bocznej. Ilość 

współwystępujących wraz z MD ACL torbieli łąkotkowych, geod podkorowych, ganglionów 

ACL okazała się istotnie statystycznie większa. Stwierdzono współwystępowanie 

zwyrodnienia śluzowatego więzadła krzyżowego tylnego w 11,4% przypadków  

ze zwyrodnieniem śluzowatym więzadła krzyżowego przedniego. Wykazano istotność 

statystyczną pomiędzy MD ACL a: zwiększoną ilością płynu w stawie, obrzękiem i proliferacją 

błony maziowej, zwiększoną ilością chrzęstnych i chrzęstno-kostnych ciał wolnych 

wewnątrzstawowych, obrzękiem ciała tłuszczowego Hoffy. Otrzymano istotne statystycznie 

zwiększone występowanie jałowej martwicy kości w populacji pacjentów bez zwyrodnienia 

śluzowatego więzadła krzyżowego przedniego.  

Nie potwierdzono natomiast istotnej statycznie różnicy pomiędzy kątami poprzecznymi 

dołu międzykłykciowego, kątami kostnymi i chrzęstnymi bruzdy międzykłykciowej oraz 

kątami stawów rzepkowo-udowych wg Laurina u pacjentów z i bez MD ACL. Szerokość 

międzykłykciowa dalszego odcinka kości udowej była nieznacznie większa w populacji 

pacjentów z MD, jednak wyłącznie u mężczyzn wykazywała istotną statystycznie różnicę  

w porównaniu z grupą kontrolną. Brak istotności statystycznej odnotowano także pomiędzy 

wartościami odstępów TT-TG w grupach pacjentów z i bez MD ACL. Nie zaobserwowano 

istotnie statystycznych różnic w kolekcjach płynowych w kaletce brzuchato-półbłoniastej  

u pacjentów z i bez zwyrodnienia śluzowatego więzadła krzyżowego przedniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament (MD ACL) of the knee is a rare 

disease. The finding of coexistence of MD ACL with other, better known and widespread 

diseases or congenital abnormalities of the joint, and the assessment of the existence of different 

correlations between them, will facilitate the diagnosis of MD and will consequently direct 

clinicians to the appropriate clinical course.  

 

 The study included 201 magnetic resonance imaging (MR) examinations of the knee 

joints in 193 patients, including 69 women (aged 20-81 years, mean 56.7 years) and 124 men 

(aged 18-78 years, mean 51.3 years). A similar selection of patients was made to the control 

group of 201 MRI examinations in 193 patients (69 women aged 20-82 years with an average 

of 56.1 years and 124 men aged 18-78 years with an average of 50.1 years). The study protocol 

included morphometric analysis of all joints as well as qualitative and quantitative evaluation 

of the joints in their different variants and pathologies. The following measurements were made: 

notch width, index and area, intercondylar height, distal femoral bicondylar width, anterior 

cruciate ligament width and index, sagittal and transverse notch angle, femoral trochlear groove 

angles (bony and cartilage layers), lateral patellofemoral angle (Laurin’s angle), lateral patellar 

displacement, the type of patella according to Wiberg, the Insall-Salvati index and the TT-TG 

interval (tibial tuberosity to trochlear groove distance). 

 

 The prevalence of MD ACL in the study population was 9.2%. ACL thickness in the 

anterior-posterior and lateral dimensions, ACL index were statistically significantly higher in 

patients with MD. Patients with MD ACL showed a tendency to lower the position of the 

patella. The notch index showed a statistically significantly lower value in the group of patients 

with mucoid degeneration than in the control group generally, and also in the group of men. 

The decreasing surface area of the notch as well as the decreasing notch width and intercondylar 

height are factors predisposing to the development of MD ACL. The sagittal notch angle is 

statistically significantly lower in the population of patients with MD. A statistically significant 

increased frequency of the Wiberg type 1 patella was found in the MD ACL patient population. 

Patients with MD tended to have a lower patella position (patella baja). A statistically 

significant higher value of lateral patellar displacement in the studied population of patients 

with mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament was also proved. 

 

 Among patients with MD ACL, a statistically significant increased incidence of 

chondropathy was found, regardless of its degree, both in the patellofemoral and in the 

femorotibial joints, as well as in the lateral and medial compartments of the femorotibial joint. 

A statistically significant difference was found in the incidence of degenerative changes of the 

meniscus in the group of patients with MD and damage to the root and anterior horn and 

posterior horn of the lateral meniscus. The number of meniscal cysts, subcortical geodes and 

ACL ganglions co-occurring with MD ACL turned out to be statistically significantly higher. 

Coexistence of mucoid degeneration of the posterior cruciate ligament was found in 11.4% of 

cases with mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament. Statistical significance was 

demonstrated between MD ACL and: increased amount of joint fluid, edema and proliferation 



of the synovial membrane, increased amount of free intra-articular bodies, edema of the Hoffa 

fat pad. A statistically significant increase in the incidence of osteonecrosis in the population 

of patients without mucoid degeneration of the anterior cruciate ligament was obtained. 

 

 However, there was no statistically significant difference between the transverse 

notch angles, the femoral trochlear groove angles (bony and cartilage layers) and lateral 

patellofemoral angles in patients with and without MD ACL. The distal femoral bicondylar 

width was slightly greater in the MD patient population, but only men showed a statistically 

significant difference in comparison to the control group. No statistical significance was also 

noted between the values of TT-TG intervals in the groups of patients with and without MD 

ACL. No statistically significant differences were observed in the fluid collections in the 

gastrocnemius bursa in patients with and without mucous degeneration of the anterior cruciate 

ligament. 

 

 


