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Epidemiológia DISH

19% mužov a 4% žien > 50 rokov (USA), 

27% mužov a 13% žien, n-635 Maďarsko

17% pacientov prevažne mužov (Holandsko)

choroba  častejšia po 50. roku veku, pred 40. rokov veku zriedkavá

Vek Muži (%) Ženy (%)

40-49 rokov 0,3 0,2

50-59 rokov 2,7 1,7

60-69 rokov 8,4 4,3

≥ 70 rokov 11,2 6,9

Julkunen, H. a spol.: Scand J. Rheumatol. 1981; 10(3): 193-203,
Kiss, C. a spol.: Scand J Rheumatol. 2002; 31(4): 226-229



Patologická anatómia DISH

• osifikácia ligament (predné a zadné longitudinálne ligg., ligg. flava)

� fokálne a difúzne kalcifikácie a osifikácie predného a  zadného long. lig.

� degenerácia periférnych väzivových vláken annulus fibrosus

� anterolaterálna extenzia väzivového tkaniva 

� periostálna kostná novotvorba na prednej a laterálnej ploche stavcových tiel

� osifikácia šliach

� osifikácia kĺbového púzdra

• medzistavcové disky nie sú postihnuté

• sekundárna osteoartróza



DISH spôsobuje osifikáciu ligg. longit. anterius, 

posterius a ligg. flava



Postihnutie pozdĺžnych väzov chrbtice pri 

DISH



Etiopatogenéza DISH

príčina choroby neznáma

vzťah k DM neistý, spojitosť s metabolickým syndrómom

zvýšená aktivita osteoblastov a zvýšená osteoblastická diferenciácia

aktivácia chondrocytov v oblasti úponov hraničiacich s kostným povrchom 

spôsobuje zmeny kostnej matrix a k osifikácií ligament, úponov a šliach 

osteoblastická diferenciácia mezenchymálnych kmeňových bb. v okolí

medzistavcového disku, periostu, stavcových tiel, ligg. longit. ant. a posterius
Berthelot, J.M. a spol.: Joint Bone Spine. 2013; 80(6): 592-596

nízka hladina DKK-1 pri DISH, DKK-1 (Dickkopf-1) je inhibítor osteoblastogenézy,

jeho nízke hladiny sa spájajú s kostnou novotvorbou.
Šenolt, L. a spol.: Ann Rheum Dis. 2012; 71(1): 1):71-4. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200357.
Epub 2011 Sep 7.



Klinické príznaky DISH

• bolesť a stuhlosť chrbta

• pohybové obmedzenie v 3 rovinách

• svalové paravertebrálne spazmy

• deformity trupu s torakálnou kyfózou

• úponové zmeny v oblasti panvy, päty, ramien, lakťov

• extraoseálne prejavy - problémy s hltaním, zachrípnutie, 

neurologické komplikácie, zlomeniny



Nozografia DISH

Scutellari, P.N. a spol.: Radiol med. 1992; 83(6): 729-736

915 vyšetrených (♂ 414, ♀ 501), priemerný vek: 65 rokov

extraoseálne postihnutie: 54% (494/915),

najčastejšie postihnutie: Th7-11: 93%, L1-3: 81% a C5-7: 69%

periférne oblasti: koxa: 90%, päta: 76%, koleno: 29%.

najčastejšie príznaky:  bolesť a stuhlosť v chrbtici, 

recidivujúce tendinitídy a burzitídy

myelopatia 



Nozografia DISH 

C5 - 7: 69 %

Th 7 - 12: 93 % 

L1 - 3: 81 % 

entezopatie panva: 90 % 

entezopatie päta: 76 %

entezopatie  koleno: 29 %

Scutellari, P.N. a spol.: Radiol med. 1992; 83(6): 729-736



Klinické prejavy DISH
Kostné prejavy DISH Extraoseálne prejavy DISH

hyperostóza lig. longitudinale anterius, posterius ligg flava dysfagia

hyperostotické apozície na anterolaterálnej ploche stavcových tiel dysfonia

bolesti a pohybové obmedzenie neurologické komplikácie

deformita trupu s akcentovanou torakálnou kyfózou

entezopatie v ramenách, lakťoch, panve, kolenách a pätách

fraktúry stavcových tiel

odontoidné pseudo-tumory

modulovanie priebehu reumatoidnej artritídy

Komorbidity

metabolický syndróm - obezita, hypertenzia, diabetes mellitus, hyperurikémia, hyperlipoproteinémia



Difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza

� reaktanty akútnej fázy a krvný obraz v norme 

� biochemicky ↑ TG, ↑ LDL, ↑ cholesterolu, ↑ glykémie, ↑ 
inzulínu, ↓ zníženie HDL cholesterolu 

� žiadna spojitosť s antigénmi HLA systému

� diagnostika pomocou zobrazovacích vyšetrení             
(rtg., MRI, CT)



Stavy spojené s postihnutím krčnej chrbtice pri DISH

• dysfágia

• dysfónia/afónia

• aspiračná pneumonia

• problémy s intubáciou

• náhla kvadruparéza

• náhla paraparéza

• cervikálna myelopatia pri osifikácií LLP

• cervikálna myelopatia pri pseudoartróze C1-C2

• retroodontoidálny  pseudotumor

• bolesti pri léziách cervikokraniálneho spojenia

Aydin, E. a spol.: Acta Otolarynol. 2006; 126(7): 775-778.

Certo, F. a spol.: Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014; 20(11): 1599-1603.

Warnick, C. a spol.: Chest. 1990; 98(3): 763-764.

Thompson, C. a spol.: Can J Anaesth. 2010; 57(7): 679-682.

Johnsson, K.E. a spol.: J Rheumatol. 1983; 10(5): 784-789.

Pouchot, J. a spol.: Arthritis Rheum. 1987; 30(9): 1069-1072.

Klisnick, A. a spol.: Neurochirurgie. 1995; 41(5): 359-362.

Goto, S. a spol.: Spine. 1995; 20(23): 2572-2575.

Fuentes, S. a spol.: Neurochirurgie. 2004; 50(5): 521-525.

Jun, B.Y. a spol.: Spine. 2002; 27(10): E266-270.

Meiners, T.: Orthopade. 2003; 32(3): 236-240.

Patel, N.P. a spol.: J Neurosurg. 2002; 96(2suppl): 190-196.

Pascal-Moussellard, H. a spol.: Spine. 2006; 31(16): E557-560.



Stavy spojené s postihnutím hrudnej chrbtice pri DISH

• horná torakálna myelopatia pri osifikácií LLP a ligg. flava

• traumatická perforácia srdca osteofytom Th5

• útlakové syndrómy pri osifikácií torakálnych ligg. flava

• hyperextenčné fraktúry Th 7 a Th8

Guo, Q. a spol.: Eur  Spine J. 2011; 20 Suppl 2: S195-201.                                  Kudo, S. a spol.: AJR Am J Roentgenol. 1983;  141(1): 117-121.

Wilson, F.M. a spol.: Clin Radiol. 199; 42(2): 133-135.                                       Burkus, S. a spol.: J Bone Joint Surg Am. 1994; 76(2): 237-242.

Reisner, A. a spol.: Neurosurgery. 1990; 26(3): 507-511.                                     Rotes-Querol, J. a  spol.: Ann Rheum. Dis. 1985; 44(4): 277-280.

Sauvageau, A. a spol.: Med Sci Law. 2007; 47(4): 350-352.



Stavy spojené s postihnutím driekovej chrbtice pri 

DISH

• vyšší výskyt vertebrálnych fraktúr a nižšia BMD u mužov 

• hyperextenčné torako-lumbálne fraktúry

• stenóza spinálneho kanála pri nestabilite segmentu L2-3

• zvýšená kostná denzita v driekových stavcoch

• radikulopatia pri lumbálnej spinálnej stenoze

• syndróm cauda equina

Diederichs, G. a spol.:  Osteoporos Int. 2011 Jun;22(6):1789-97.                    Schwartz, J.B., Rackson, M.:  J Clin Densitom. 2001 Winter;4(4):385-8. 

Balling H, Weckbach A.: Spine (Phila Pa 1976). 2015 Jan 15;40(2):E61-7.   Karpman, R.R. a spol.:  Spine (Phila Pa 1976). 1982 Nov-Dec;7(6):598-603.

Chi, D. a spol.:  Spine J. 2008 Nov-Dec;8(6):1019-23.                                     Sharma, S.R. a spol.: Neurol India. 2001; 49(2): 148-152. 



Komplikácie a dôsledky DISH

� chronická bolesť

� fyzická disabilita

� poruchy prehĺtania, riziko neurologických komplikácií

� vyššie riziko zlomenín stavcov



Rizikové faktory DISH

� mužské pohlavie

� vyšší vek

� diabetes mellitus typ 2.

� dlhodobá liečba retinoidmi a vysokými dávkami 

vitamínu A



DISH modifikuje priebeh RA

Žlnay, D., Schultz, P., Rovensky, J.: Rheumatologia. 1997;11(4): 195-200

DISH v koincidencií robí reumatoidnú artritídu

• oligoartikulárnou

• s epizodickým priebehom

• so spomalením deštruktívnych prejavov pri

spoluúčasti osteoplastických zmien

• s rekalcifikáciou (hojením) erózií

• s tvorbou exostóz



Diagnostika

� žiadne špeciálne klinické znaky, či príznaky so 
špecifickou diagnostickou závažnosťou

� žiadne laboratórne testy špecifické pre DISH

� charakteristický nález výlučne pri zobrazovacích 
vyšetreniach:

RTG (Resnickove dg. kritéria), CT, MRI



DISH – Resnickove dg. kritéria

� kalcifikácie a osifikácie na anterolaterálnej ploche 

najmenej 4 vedľa seba sa nachádzajúcich stavcových 

tiel

� relatívne zachovanie výšky medzistavcových diskov 

s neprítomnosťou degeneratívnych zmien diskov 

vrátane vakuových fenoménov a okrajovej 

sklerotizácie stavcových tiel

� neprítomnosť ankylózy intervertebrálnych kĺbov a 

erózií, sklerózy a ankylózy v SI kĺboch

Resnick D, Niwayama G. Radiology. 1976 Jun;119(3):559-568. 



S.Cs., ♂, 57 rokov, DISH, NURCH 2014



V.K., ♀ 67 rokov, DISH NURCH 2014



J.K., ♂, 48 rokov, DISH, 2014



Difúzna idiopatická  

skeletálna hyperostóza

Ankylotizujúca vertebrálna 

hyperostóza

Morbus Forestier

diagnóza - premostenie aspon 

3 pohybových segmentov



DISH – postihnutie C chrbtice



L.J., 60 rokov, muž, C-Th-L postihnutie 



L.J., 60 rokov, muž, C-Th-L postihnutie 



L.J., 60 rokov, muž, C-Th-L postihnutie

extraspinálne postihnutie 



H.B. 67 rokov, žena                                    

DISH axiálna aj periférna forma



S.B. 64 rokov muž

ťažké axiálne zmeny spôsobujúce radikulopatiu



Diferenciálna diagnostika

� ankylozujúca spondylitída (m. Bechterev)

� torakolumbálna spondylóza a spondylartróza

� ochronotická spondylartropatia

� juvenilná vertebrálna dysostóza m. Scheuermann

� diskogénny torakálny/lumboischiadický

syndróm



Liečba DISH

Farmakoterapia
Nefarmakologická

liečba
+

úprava hyperglykémie, 

hyperlipoproteinémie

liečba bolesti: analgetiká, 

NSA/COX2i, tramadol, 

gabapentin/pregabalin

liečba svalových spazmov:

krátkodobe myorelaxancia

polohovanie

rehabilitácia

fyzikálna liečba

balneorehabilitácia

(hypertermické procedúry povolené)



Záver 1/2

DISH:

� sa vyskytuje častejšie než sa prepokladá,

� má vzorec pohybového obmedzenia porovnateľný s 
m. Bechterew, ale

� choroba nie je zápalová, 

� spojená s DM a metabolickým syndrómom



Záver 2/2

neurologické komplikácie DISH:

� mohutnejšie hyperostotické masy = ↑ riziko 
neurologických komplikácií

� zriedkavejšie v C ako v Th-L úseku

� závažnejšie v C ako v Th-L úseku 


