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PIERWSZA WIZYTA U LEKARZA POZ
60-letni mężczyzna (B.D.) z nadwagą, urzędnik, a zarazem od 
wielu lat zapalony działkowicz, co weekend wykonujący prace 
ogrodnicze, zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z po-
wodu narastającej od 5 miesięcy sztywności i coraz silniejszego 
bólu odcinka piersiowo--lędźwiowego kręgosłupa. Dolegliwo-
ści te znacznie ograniczały aktywność pacjenta. 

BADANIE PODMIOTOWE 
Od ok. 7 lat B.D. leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego. 
Ponadto ok. 10 lat temu miał napad kolki nerkowej i wydalił 
kamień. Napad się nie powtórzył. Chory negował przebycie 
żółtaczki i chorób przewodu pokarmowego. Nie był nigdy ho-
spitalizowany. Początkowo dolegliwości były dobrze tolerowa-
ne, ale bardzo szybko narastały i obecnie utrzymują się prawie 
przez cały dzień. Pacjent ma teraz nie tylko trudności z pochy-
laniem się do przodu czy ze zginaniem kręgosłupa na boki, ale 
nawet z siedzeniem ze skrzyżowanymi nogami, wstawaniem 
z łóżka czy z krzesła. Zauważył też sztywność pojawiającą się 
od miesiąca podczas skrętu szyi. Ponadto skarży się na ból le-
wej pięty i prawego stawu barkowego. Nie odczuwa dolegliwo-
ści ze strony innych stawów obwodowych. Na pytania lekarza 
dotyczące ewentualnej infekcji układu moczowo-płciowego lub 
pokarmowego, która poprzedzałaby wystąpienie dolegliwości 
ze strony kręgosłupa, odpowiedział negatywnie. Zanegował 
też uraz. Nie zauważył wykwitów skórnych, zmian na błonach 
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śluzowych ani zapaleń oka. Nie odczuwał podwyższonej tem-
peratury ciała. Negował ukąszenie przez kleszcza. Podał, że 
z powodu bólu kręgosłupa przyjmuje 4 × 500 mg paracetamolu 
oraz 3 × 400 mg ibuprofenu na dobę, ale dolegliwości są nadal 
dość uporczywe. Dzięki przyjmowanym lekom może praco-
wać, choć ze znacznie mniejszą wydajnością. Ponadto miewa 
trudności z zasypianiem, których poprzednio nie miał. Czuje 
się znużony. Sam określa siebie jako depresyjnego. Przez 20 lat 
palił po 20 papierosów dziennie; palenie rzucił w 40. r.ż. Wypija 
ok. 4 jednostek alkoholu tygodniowo, głównie wina lub piwa. 
Wywiad rodzinny: ojciec chorował na nadciśnienie tętnicze, 
zmarł w wieku 78 lat na udar mózgu. Matka, 85 lat, choruje 
na cukrzycę typu 2, ma dobrze kontrolowane farmakologicznie 
nadciśnienie tętnicze oraz przyjmuje od ok. 5 lat substytucyjne 
dawki l-tyroksyny z powodu niedoczynności tarczycy. Starszy 
brat ma rozpoznaną dnę moczanową. 

BADANIE FIZYKALNE 
W badaniu przedmiotowym stwierdzono nadwagę (wzrost: 
170 cm, waga: 98 kg, BMI: 33,9), RR: 140/90 mmHg, tętno: 68 
uderzeń/min. Skóra bez wykwitów, poza pojedynczymi prze-
barwieniami, niektóre paznokcie z pogrubiałą płytką i żółtymi 
odbarwieniami. Węzły chłonne dostępne badaniu niepowięk-
szone, gardło i błona śluzowa jamy ustnej bez odchyleń. Tarczy-
ca prawidłowa. Czynność serca miarowa: 68/min. Tony serca 
głośne, dźwięczne, bez dodatkowych tonów ani szmerów. Nad 
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płucami słyszalny szmer pęcherzykowy prawidłowy. Brzuch 
miękki, niebolesny, bez wyczuwalnych guzów i patologicznych 
oporów. Wątroba i śledziona w normie. Badanie naczyń obwo-
dowych nie wykazało nieprawidłowości. Uwagę zwracała ki-
foza piersiowa. Stwierdzono wyrównanie lordozy lędźwiowej, 
bolesność uciskową kręgów Th5–Th10 oraz C4–C7, ograni-
czenie ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Test Schobera: 1,0 
cm, palce–podłoga: 22 cm, boczna ruchomość: 4,0 cm. Prawid-
łowe wyniki testów na stawy krzyżowo-biodrowe. Niewielkie 
ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego. Bolesność przy 
odwodzeniu w stawie barkowym prawym. Ponadto przykurcz 
Dupuytrena w prawej, dominującej ręce. Nie stwierdzono bo-
lesności innych stawów obwodowych. Badanie neurologiczne 
prawidłowe. Obustronnie ujemny objaw Lasegue’a. 
Lekarz zalecił wykonanie badań laboratoryjnych, RTG kręgo-
słupa szyjnego i lędźwiowego oraz leczenie przeciwgrzybicze 
paznokci i utrzymanie dotychczasowego leczenia przeciwbólo-
wego. 

DRUGA WIZYTA U LEKARZA POZ
Kontrola bólu była dość dobra, badanie fizykalne bez zmian, 
utrzymywało się ograniczenie ruchomości kręgosłupa. Chory 
dostarczył wyniki badań. 
Badania laboratoryjne: 
• OB: 15 mm/h 
• Hb: 13,9 g/dl
• cholesterol: 245 mg/dl
• HDL: 31 mg/dl
• LDL: 156 mg/dl
• triglicerydy: 163 mg/dl
• kwas moczowy, kreatynina, transaminazy, fosfataza alka-

liczna – w granicach normy
• glukoza na czczo: 102 mg/dl. 

Chory przyniósł również radiogramy kręgosłupa szyjnego 
i lędźwiowego bez opisu. Na podstawie RTG, w którym było 
widoczne skostnienie więzadła przedniego na całej długości 
kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, lekarz rozpoznał zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i skierował chore-
go do reumatologa. Zalecił przyjmowanie dobrze tolerowanego 
przez pacjenta ibuprofenu w dawce dobowej 3 × 400 mg p.o., 
rehabilitację, dietę z ograniczeniem tłuszczów nasyconych i cu-
krów prostych oraz włączył leczenie atorwastatyną w dawce 20 
mg p.o. 

BADANIA W SOR 
Po miesiącu od wizyty u lekarza POZ u pacjenta wystąpiła krót-
kotrwała utrata przytomności z następową bełkotliwą mową, 

która po kilkugodzinnym nawodnieniu całkowicie ustąpiła 
(chory po pobycie w SOR nie wyraził zgody na hospitalizację). 
Wyniki badań wykonanych w SOR: 
• jonogram (K, Na, Ca, P) prawidłowy 
• hemoglobina glikowana (A1c): 6,9% 
• morfologia i rozmaz prawidłowe 
• INR: 1,06%. 

Badanie neurologiczne potwierdziło wstępne rozpoznanie TIA 
(przemijającego niedokrwienia mózgu). Po powrocie do domu 
chory kontynuował terapię. Czuł się dość dobrze. Lekarz POZ 
po otrzymaniu karty wypisowej z SOR zlecił badanie profilu 
glikemii, który potwierdził rozpoznanie cukrzycy typu 2. Le-
karz włączył leczenie dietą i metforminą. 

PIERWSZA WIZYTA U REUMATOLOGA 
Po zapoznaniu się ze skierowaniem wskazującym na ZZSK 
reumatolog zbadał chorego. Potwierdził ograniczenie rucho-
mości kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego oraz 
stawu barkowego prawego, a także obecność przykurczu Du-
puytrena. Testy na stawy krzyżowo-biodrowe wypadły nega-
tywnie. Po obejrzeniu RTG lekarz zadał pacjentowi pytanie: 
„Czy jest pan leczony z powodu cukrzycy lub dyslipidemii?”. 
Pan B.D. potwierdził. Reumatolog podał w wątpliwość rozpo-
znanie ZZSK i postawił rozpoznanie DISH (diffuse idiopathic 
skeletal hyperostosis, uogólniona samoistna hiperostoza szkie-
letu). Chory wyraził zdziwienie i zaczął tłumaczyć, że leczenie 
zastosowane przez lekarza POZ było skuteczne, poza lecze-
niem przeciwgrzybiczym paznokci, które nie przyniosło zde-
cydowanej poprawy. Reumatolog dokładnie dopytał się o cho-
roby współistniejące i przebyte TIA (transient ischemic atack), 
a następnie stanowczo odradził choremu kontynuowanie te-
rapii ibuprofenem. Zalecił preparat złożony z paracetamolu 
i tramadolu oraz, wobec nieufnej postawy chorego przekona-
nego do diagnozy ZZSK, zasugerował wykonanie badania krwi 
na obecność HLA-B27, RTG stawów krzyżowo-biodrowych, 
a także USG i RTG stawu barkowego prawego. 

DRUGA WIZYTA U REUMATOLOGA 
Chory wykonał zalecane badania. W USG stawu barkowego 
opisano zlepne zapalenie torebki stawowej. Otrzymano ujem-
ny wynik HLA-B27, co przy prawidłowym obrazie stawów 
krzyżowo-biodrowych wykluczyło ZZSK. Lekarz reumatolog 
postawił ostateczne rozpoznanie DISH. Leczenie, jakie zapro-
ponował, obejmowało rehabilitację oraz farmakoterapię prze-
ciwbólową preparatem paracetamol + tramadol 3 razy dzien-
nie, w okresie zaostrzeń zaś – zwiększenie dawki leku. Lekarz 
zalecił ścisłą kontrolę cukrzycy i dyslipidemii oraz redukcję 
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masy ciała, a dodatkowo badanie mykologiczne paznokci. Brak 
poprawy po leczeniu przeciwgrzybiczym może wskazywać na 
łuszczycę paznokci i nakazuje obserwację chorego pod ką-
tem ewentualnego rozwoju łuszczycowego zapalenia stawów, 
zwłaszcza postaci dotykającej dystalne stawy międzypaliczko-
we. 

CZY MOŻNA BYŁO WCZEŚNIEJ POSTAWIĆ 
ROZPOZNANIE I WDROŻYĆ LECZENIE? CZY 
LECZENIE JEST PROWADZONE POPRAWNIE?
Zachorowanie na ZZSK występuje w młodym wieku, nie 
później niż do 45. r.ż., natomiast DISH pojawia się po 50. r.ż. 
DISH może być mylone z ZZSK ze względu na podobieństwa 
w obrazie klinicznym i radiologicznym. Jednak nie tylko wiek 
zachorowania różnicuje oba schorzenia. ZZSK jest chorobą 
zapalną, parametry laboratoryjne takie jak CRP, OB i inne są 
zazwyczaj podwyższone. Chorzy na DISH przeważnie cierpią 
na zaburzenia metaboliczne, choroba nie ma tła zapalnego, 
a parametry takie jak CRP i OB są prawidłowe. Choroba ta, 
w odróżnieniu od ZZSK, nie prowadzi ani do zajęcia stawów 
krzyżowo-biodrowych, ani do ankilozy stawowej. Nie obser-
wuje się też kwadratowienia kręgów, co jest typowym objawem 
radiologicznym ZZSK. 
Lekarz, mając do czynienia z pacjentem w wieku 60 lat i wie-
dząc z wywiadu, że dolegliwości trwają zaledwie od roku, po-
winien, jeśli przypuszczał, że jest to ZZSK, zlecić badanie RTG 
stawów krzyżowo-biodrowych. Ich prawidłowy obraz radio-
logiczny oraz ujemne w badaniu fizykalnym testy na stawy 
krzyżowo-biodrowe nakazywały całkowicie wykluczyć rozpo-
znanie ZZSK. DISH nie wymaga leczenia przeciwzapalnego. 
Należy pamiętać, że ibuprofen niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo powikłań ze strony układu krążenia. Obecnie obowiązuje 
ostrzeżenie, że leków z grupy NLPZ nie powinny przyjmować 
osoby o podwyższonym ryzyku wystąpienia powikłań serco-
wo-naczyniowych. Pacjent należał do grupy o wysokim ryzy-
ku rozwoju powikłań ze strony układu krążenia (nadciśnienie 
tętnicze, hipercholesterolemia, nierozpoznana cukrzyca, wiek, 
obciążenia rodzinne). Wystąpienie TIA powinno być dzwon-
kiem alarmowym dla lekarza POZ i spowodować odstawienie 
ibuprofenu, tym bardziej że badania laboratoryjne nie wskazy-
wały na towarzyszący proces zapalny. Chorzy z takimi obciąże-
niami powinni przeciwbólowo otrzymywać tylko paracetamol, 
a przy umiarkowanych i silnych bólach preparaty paracetamo-
lu i słabego opioidu, np. tramadolu. 

OMÓWIENIE
DISH – uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu, dawniej 
zwana chorobą Forestiera – polega na kalcyfikacji i kostnie-

niu ścięgien, rozcięgien oraz torebek stawowych w miejscach 
przyczepów do kości. Charakterystyczne jest kostnienie przed-
niego więzadła długiego kręgosłupa [1]. Wiadomo, że nale-
ży ono, obok zlepnego zapalenia torebki stawu ramiennego 
i przykurczu Dupuytrena, do mięśniowo-stawowej manifesta-
cji cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych. Rozpoznanie 
DISH stawia się na podstawie obrazu radiologicznego, do któ-
rego należą kalcyfikacja i kostnienie przyczepów ścięgnistych. 
Zmiany radiologiczne mogą nawet o dekadę wyprzedzać obja-
wy kliniczne takie jak sztywność, ból, ograniczenie ruchomo-
ści kręgosłupa we wszystkich płaszczyznach. Występowanie 
zmian radiologicznych powinno, o ile pacjent nie jest już le-
czony z powodu zaburzeń metabolicznych, spowodować prze-
prowadzenie diagnostyki w tym kierunku. Najczęściej przyczy-
nę stanowią cukrzyca typu 2 i inne stany, w których występuje 
hiperinsulinemia (np. otyłość). Uważa się, że przewlekła hi-
perinsulinemia i insulinopodobne czynniki wzrostu stymulu-
ją wrastanie naczyń w  chrząstkę stawową i pobudzają różni-
cowanie się wielopotencjalnych komórek do osteoblastów, co 
prowadzi do kalcyfikacji i kostnienia więzadeł i przyczepów 
ścięgnistych [2]. Inną przyczyną (o wiele rzadszą) może być 
stosowanie retinoidów. Na uogólnioną samoistną hiperostozę 
szkieletu chorują głównie mężczyźni powyżej 50. r.ż. Częstość 
występowania wzrasta z wiekiem. Dane z badań wskazują, że 
u 35% mężczyzn i 26% kobiet powyżej 70. r.ż. stwierdza się ra-
diologiczne cechy DISH. Typowo choroba dotyczy kręgosłupa 
piersiowego. Do objawów klinicznych należą: 
• sztywność
• ból, zwykle umiarkowanego stopnia
• ograniczenie ruchomości kręgosłupa 
• trudności w połykaniu lub chrypka, jeśli choroba dotyczy 

kręgosłupa szyjnego; ucisk wywierany przez wyrośla kost-
ne może utrudniać połykanie lub wywołać chrypkę (ucisk 
na nerw krtaniowy), a nawet być przyczyną bezdechu sen-
nego [5]

• DISH zwiększa ryzyko złamań kręgosłupa, nawet po 
względnie małych urazach [2].

Rozpoznanie stawia się na podstawie następujących kryteriów:
1. występowania masywnych skostnień na przednich i bocz-

nych powierzchniach trzonów kręgowych, przypomina-
jących zlewające się ze sobą osteofity, opisywane jako „pa-
puzie dzioby” lub „spadające krople świecy”, obejmujące co 
najmniej 4 (3 kręgi piersiowe) sąsiadujące ze sobą kręgi przy 
zachowanej wysokości krążka międzykręgowego 

2. niewystępowania takich typowych dla choroby zwyrodnie-
niowej zmian jak sklerotyzacja brzeżna, zwężenia szpary 
stawowej 

3. niewystępowania ankilozy w stawach międzywyrostkowych 
oraz nadżerek w stawach krzyżowo-biodrowych.
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Należy jednak wspomnieć, że kostniejąca entezopatia (przeja-
wiająca się np. jako ostroga piętowa lub osteofitoza wyrostka 
łokciowego czy rzepki) może się pojawiać przed typową dla 
DISH entezopatią kręgosłupa. Kryteria diagnostyczne oparte 
tylko na badaniach obrazowych są przyczyną opóźnionej diag-
nozy. Z drugiej strony, wielu chorych z typowymi radiologicz-
nymi objawami DISH nie zgłasza żadnych dolegliwości. Zwraca 
się uwagę, że entezopatia obwodowa, szczególnie kiedy rozrost 
kostny występuje symetrycznie lub w miejscach nietypowych 
dla choroby zwyrodnieniowej stawów (staw łokciowy lub bark), 
jest częstym objawem DISH [3]. Choroba może doprowadzić do 
znacznego ograniczenia ruchomości kręgosłupa i pacjent może 
przyjmować postawę nie do odróżnienia od charakterystycz-
nej dla zaawansowanego ZZSK [4]. Jednak różnice kliniczne: 
występowanie w starszym wieku, ból umiejscowiony, niemają-
cy charakteru zapalnego, brak związku z HLA-B27 oraz brak 
charakterystycznych zmian w klasycznym RTG celowanym na 
stawy krzyżowo-biodrowe i niewystępowanie kwadratowienia 
kręgów, powinny pomóc w postawieniu prawidłowej diagnozy. 
DISH może być przyczyną dysfagii, utrudniać intubację lub ba-
dania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowe-
go. Duże osteofity mogą uciskać rdzeń kręgowy lub korzenie 
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nerwowe. Powikłania mogą też wynikać ze złamań osteofitów. 
Zawsze należy uwzględniać DISH w przypadku bólów pleców 
i sztywności kręgosłupa u osób z takimi czynnikami ryzyka jak: 
cukrzyca, otyłość, dyslipidemia, hiperurykemia i nadciśnienie 
tętnicze [6]. Postępowanie lecznicze obejmuje ścisłą kontro-
lę zaburzeń metabolicznych, choć nie jest pewne, czy ma to 
wpływ na naturalny przebieg DISH. Objawowe leczenie obej-
muje leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, w przypadku 
bólów umiarkowanych i silnych w połączeniu z tramadolem. 
Zalecane są też NLPZ, które hamują miejscowy odczyn zapal-
ny, jednak wielu chorych ma przeciwwskazania do ich stosowa-
nia. Podstawą jest oczywiście zestaw odpowiednich ćwiczeń, 
dieta i redukcja masy ciała. 
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