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Özet

Abstract

Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH); Forestier hastalığı olarak da bilinen,

Diffuse idiopathic skeletal hyperosteosis (DISH), also known as Forestier disease,

idiopatik, vertebral kolonun anterior longitudinal ligamenti ve çeşitli ekstraspi-

is an idiopathic chronic disorder characterized by the calcification of the anterior

nal ligamentlerin ossifikasyonu ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çoğunlukla

longitudinal ligament of the vertebral column and various extraspinal ligaments. It

asemptomatik seyretmekle birlikte, en sık görülen belirtiler omurgada ağrı, hare-

is usually asymptomatic but the most common symptoms are spinal pain, limited

ket kısıtlılığı ve disfajidir. Nadiren spinal kanal stenozu ve myelopatiye neden ola-

range of spinal motion and dysphagia. Spinal canal stenosis and myelopathia may

bilmektedir. Bu makalede, DISH zemininde torakal spinal stenoza bağlı paraple-

rarely be seen. We present with the relevant literature a 64-year-old male who

ji tablosu gelişen 64 yaşında erkek hastanın literatür eşliğinde sunulması amaç-

developed paraplegia due to thoracal spinal stenosis on a background of DISH.

lanmıştır.
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Giriş
Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH); etyolojisi bilinmeyen, vertebral kolonun anterior longitudinal ligamenti ve çeşitli ekstraspinal ligamentlerin ossifikasyonu ile karakterize kronik bir hastalıktır. İlk olarak 1950 yılında tanımlanmış olup, Forestier hastalığı olarak da bilinmektedir. Çoğunlukla asemptomatik seyretmekle birlikte, en sık görülen belirtiler omurgada
ağrı, hareket kısıtlılığı ve özefagus kompresyonuna bağlı disfajidir [1]. Nadiren vertebral kolon posteriorunda veya posterior longitudinal ligamentte oluşan ossifikasyonların spinal korda baskı yapması sonucunda travma olmaksızın myelopati gelişebilir [2]. Literatürde DISH’li hastalarda daha çok üst servikal
bölgede myelopati gelişimi bildirilmiştir [3]. Ligamentum flavum
ossifikasyonu(LFO)’na bağlı torakal myelopati ve nörolojik defisit gelişen vaka sayısı ise daha az sayıdadır [4-6].
Biz bu yazıda yaygın DISH görünümü olan bir hastada T10-1112 seviyelerinde LFO ve faset eklem hipertrofisine bağlı olarak,
travma olmaksızın gelişen myelopati olgusunu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu
65 yaşında erkek hasta kliniğimize bacaklarda ağrı, uyuşma,
güçsüzlük ve yürüyememe şikayetleri ile başvurdu. Öyküsünde 6
ay önce belinde ve her iki bacağında ayak bileklerine kadar yayılan ağrının başladığı, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar
ile bu ağrının azaldığı, son 3 aydır sağ bacağında, 20 gündür de
sol bacağında kuvvetsizlik geliştiği öğrenildi. Hasta, ayaklarında
uyuşma olduğunu, süngerin üzerinde yürüyormuş gibi hissettiğini, yürürken ayağından terliğinin çıktığını ve bunu fark edemediğini ifade etti. Dengesizlik şikayeti de olan hasta, son 20 gündür bir kişinin yardımı ve duvardan tutunarak yürümeye başladığını belirtti. Kollarında ağrı, uyuşma, kuvvetsizlik ve idrar gayta
kaçırma şikayeti olmamış. Dış merkezde çekilen kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de patoloji saptanmadığı öğrenildi. Özgeçmişinde özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde
kooperasyon ve oryantasyonu tam olup, motor muayenesinde
üst ekstremitelerde kuvvet kaybı saptanmadı. Alt ekstremitelerde ise kas kuvveti; sağda kalça fleksörleri 3/5, kalça abdüktörleri 3+/5, diz ekstansörleri 4+/5, ayak bileği dorsifleksörleri ve
uzun parmak ekstansörleri 2/5, ayak bileği plantar fleksörleri ve
diz fleksörleri 4/5, solda ise kalça fleksörleri, kalça abdüktörleri,
diz ekstansörleri, ayak bileği dorsifleksörleri, ayak bileği plantar
fleksörleri 5/5 ve uzun parmak ekstansörleri 4/5 olarak saptandı. Sağda kuadriseps kasında atrofi mevcuttu. Derin tendon refleksleri üst ekstremitelerde normoaktif iken alt ekstremitelerde
hiperaktif, plantar yanıt ise bilateral ekstansördü. Bilateral 1-2
atımlık klonus mevcuttu. Duyu muayenesinde sağda L3 seviyesi ve distalinde, solda L4 seviyesi ve distalinde hipoestezi saptandı. Bilateral üst ve alt ekstremitelerde eklem hareket açıklıkları normal idi. Hastanın servikal ve lumbal grafilerinde DISH
ile uyumlu görünüm izleniyordu (Resim 1). Pelvis grafisinde ise
DISH ile uyumlu olarak belirgin bir patoloji saptanmadı. Torakal
vertebral MRG’de torakal aks, torakal vertebra korpus yükseklikleri, posterior eleman bütünlükleri ve intervertebral disk yükseklikleri normal izlenirken, vertebra korpus köşelerinde dejeneratif
osteofitik değişiklikler, T9-10 düzeyinde sağ faset eklemde ve
sağda ligamentum flavumda belirgin dejeneratif hipertrofik değişiklikler ve spinal kanal çapında minimal daralma, T10-11 ve
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Resim 1. Lateral lomber direkt grafide T12-L1, L1-2, L3-4 düzeylerinde vertebra
korpus anteriorlarında köprüleşen osteofitler

T11-12 düzeylerinde her iki faset eklemde ve ligamentum flavumlarda sağda daha belirgin olmak üzere dejeneratif hipertrofik değişiklikler ve spinal kanal ön-arka çapında daralma izlendi
(Resim 2). Lomber vertebral MRG’de ise L4-5 intervertebral dis-

Resim 2. Torakal vertebral manyetik rezonans görüntülemede sagital T2 ağırlıklı
sekansta T9-10, T10-11, T11-12 düzeylerinde ligamentum flavumda hipertrofik
değişiklikler
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kinde diffüz bulging ve sağ foraminal geniş tabanlı protrüzyon
ve bu düzeyde tekal saka ve sağ nöral köke bası bulgusu izlendi. Hasta, klinik ve radyolojik bulguları göz önünde bulundurularak DISH zemininde gelişen spinal kanal stenozuna bağlı parapleji olarak kabul edildi ve cerrahi açıdan değerlendirilmek amacıyla Beyin Cerrahisi Bölümü’ne yönlendirildi.
Tartışma
DISH, yaşlı populasyonda (48-85 yaş) ve erkeklerde daha sık
(%65) görülen, entezis bölgelerinde ossifikasyon ile karakterize,
sistemik, inflamatuvar olmayan bir iskelet hastalığıdır [7]. Hastalığın etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte, tip II diabetes mellitus, obesite, safra taşı varlığı, sistemik hipertansiyon, lipid ve pürin metabolizması ile ilgili hastalıklar ve yüksek
A vitamini seviyeleri ile DISH arasında ilişki saptanması metabolik durumların rol oynadığını düşündürmüştür [1,7]. Fizyopatolojik olarak, ligamentlerin insersiyosunda ossifikasyon ve hem
aksiyel hem de appendiküler iskelette tendon ve ligamentlerde
ossifikasyon ve/veya kalsifikasyon ile karakterizedir [7]. DISH’e
bağlı osterofitler sıklıkla vertebraların ön yüzlerinde görülmekle birlikte daha nadir olarak vertebra arkasında spinal kanala
doğru büyüyen osteofitlere de rastlanmaktadır [6]. En sık torakal omurga tutulur ve omurganın ön ve sağ lateral kesimlerindeki ossifikasyonlar tipiktir. Bizim vakamızda da torakal vertebral MRG’de faset eklemde ve ligamentum flavumda görülen dejeneratif hipertrofik değişiklikler sağ tarafta daha belirgin olarak izlenmiştir.
DISH’i olan hastaların çoğu asemptomatik olmakla birlikte
semptomatik olanların sadece %4’ünde parestezi ve motor defisit gibi nörolojik belirtiler vardır. DISH, çoğunlukla üst servikal bölgede, tek başına spinal kord kompresyonuna neden olabilir [2,3]. Literatürde bildirilen torakal myelopati olguları ise
daha nadirdir [3,6]. Torakal bölgede DISH ile ilişkili nörolojik defisit gelişmesinde LFO’nun önemli rol oynadığı düşünülmektedir.
LFO’nun hala mobil olan segmentlerde oluşması nedeniyle, bu
segmentlerde meydana gelen kronik stresin hipertrofi veya LFO
oluşumuna katkıda bulunduğu öne sürülmüştür [3]. LFO nedeniyle gelişen torakal myelopati olguları daha çok Doğu Asya’dan bildirilmiş olup, diğer ırklarda nadir olarak görülmektedir [6]. Okada ve ark. [8] LFO’nun %64 oranında T10-11 ve %21 oranında
ise T11-12 arasında olduğunu bildirmiştir. Reisner ve ark. [4] tarafından yapılan vaka sunumunda, DISH’i olan bir hastada, T8-9
seviyesinde faset eklem hipertrofisi ve LFO’ya bağlı gelişen spinal stenoz ve akut gelişen parapleji tablosundan bahsedilmiş
olup, cerrahi olarak dekompresif laminektomi yapılan hastanın
kliniğinde düzelme olduğu bildirilmiştir. Wilson ve Jaspan [5] ise
DISH’e bağlı ciddi torakal spinal kanal darlığı ve parapleji tablosu sunarak, hastanın bilgisayarlı tomografi myelografisinde T11
seviyesinde LFO, T8-11 ve L2-5 seviyelerinde anterior longitudinal ligament ossifikasyonu izlendiğini ve torasik laminektomi
cerrahisi uygulanan hastada postoperatif klinik düzelme olduğunu belirtmişlerdir. Guo ve ark. [3] tarafından sunulan vakada ise
Çin’li erkek bir hastada T1-2 seviyesinde torakal seviyede myelopatiye neden olan posterior longitudinal ligament ossifikasyonu ve LFO gelişimi bildirilmiştir. T1-2’de posterior kanal dekompresyonu yapılan hastada, alt ekstremitelerde minimal kas
güçsüzlüğünün (4/5 kuvvetinde) ve hiperrefleksinin devam ettiği, ancak hastanın tedavi sonucundan memnun olduğu belirtil3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine
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miştir. Bizim vakamızda da faset eklemlerde ve ligamentum flavumlarda izlenen dejeneratif hipertrofik değişiklikler T10-11 ve
T11-12 düzeylerinde daha belirgindi ve spinal kanal çapında daralmaya neden oluyordu. Lezyon seviyesi olarak Reisner ve ark.
ile Wilson ve Jaspan’ın vakalarına benzer şekilde alt torakal seviyede spinal kanalda darlık izlenmiştir. Ancak bizim vakamızda
literatürde belirtildiği gibi diabetes mellitus, obesite, sistemik
hipertansiyon gibi eşlik eden sistemik bir hastalık saptanmadı.
DISH, genellikle asemptomatik seyretmekle birlikte, vakamızda
olduğu gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilen ve sonuç olarak kişinin yaşam kalitesini bozabilen bir durumdur. Bu nedenle,
spinal kord lezyonlarında belirgin bir etyoloji saptanmadığında
DISH de akılda tutulmalı ve hasta bu açıdan da incelenmelidir.
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