
Co se píše o Bechtěrevově chorobě jinde!

Ankylosující spondylartritis (Bechtěrevova choroba) z pohledu zubního lékaře
Výtah z článku, autor Craig Gimbel, převzato z webové stránky SAA – Spondilitis Association 
of America (http://www.spondylitis.org)

Návštěva zubního lékaře je důležitá nejen pro vaše zuby a dásně, ale také pro zdraví celého 
těla. Je totiž důležité, abyste si byli vědomi dopadů Bechtěrevovy choroby i na zdravotní stav vaší 
ústní dutiny a taktéž i na krk a hlavu. Při první návštěvě je důležité seznámit vašeho zubního 
lékaře s celým dosavadním vývojem vašeho zdravotního stavu. Ačkoliv Bechtěrevova choroba 
primárně ovlivňuje páteř, mohou být ale postiženy i další části těla, včetně úst. Vedlejší účinky 
léků totiž mohou způsobit tzv. „suchá ústa“, infekce nebo degeneraci čelistí. Sekundární 
osteoporóza pak může ovlivnit stav čelistních kostí a kloubů, které umožňují pohyb čelistí.

Mezi systémovou chorobou a špatným stavem ústní dutiny byla nalezena příčinná 
souvislost. Například existuje souvislost mezi onemocněním dásní a kardiovaskulárním 
onemocněním nebo onemocněním dýchacího ústrojí. Organizmus se sníženou vlastní imunitní 
obranou se hůře brání zánětům nebo infekcím ústní dutiny. Bechtěrevova choroba je proto 
jedním z možných faktorů, které mohou vést až k narušení funkce čelistního skloubení včetně 
praskání a zhoršeného otevírání úst.

Když sedíte v zubařském křesle

I když je Bechtěrevova choroba onemocnění páteře a dalších kloubů, také ovlivňuje pozici 
vaší hlavy, krku i těla v zubařském křesle. Ztuhnutí krční páteře, případně její deformace, může 
způsobovat to, že sezení v zubařském křesle je pro vás nepohodlné nebo dokonce i bolestivé, 
zejména pokud zmíněné sezení trvá déle. 

V případě zánětu skloubení žeber s hrudní kostí i s obratli může docházet i k omezení 
roztažnosti hrudníku, s možnými mimokloubními chorobnými projevy, jako je fibróza plic. 
Omezení roztažnosti hrudníku pak nutí pacienta k namáhavému dýchání pomocí bránice 
a neumožňuje mu sedět v klidu. 

Postižení krční páteře může být v různém rozsahu, od lehkého omezení pohybu až ke 
kompletnímu ztuhnutí obvykle spojeného i s ohnutím krční páteře.

S Bechtěrevovou chorobou je spojena i zvýšená únava. Souvisí to s v mnoha případech 
se zánětem a bolestmi. Proto byste měli vašeho zubaře vždy uvědomit o vašich obtížích již při 
objednávání návštěvy. Mohou být třeba domluvena kratší sezení nebo budete informovat zubaře, 
že musíte sedět v zubařském křesle ve vám vyhovujících polohách, případně je budete 
po určitých časových intervalech měnit nebo se sezení přeruší tak, aby se zmírnily projevy 
ztuhlosti a bolesti. Pro přerušení stačí třeba zvednout ruku. Zmíněné požadavky lze splnit velmi 
snadno a tím se vám může návštěvu zubní ordinace významně zpříjemnit.

U hlavy je velmi důležité, aby měla v křesle potřebnou oporu a nehýbala se. Mnoho úkonů při 
ošetřování chrupu je spojeno s tlakem a vibracemi, počínaje od zubní vrtačky nebo nástroje 
k odstraňování zubního kamene až k nástrojům pro trhání zubů, které způsobují tlak a pohyb 
směrem k vykloubení na čelisti a oblast hlavy a krku.

Pro všechny ústní lékařské chirurgické zásahy platí to, že v předoperační fázi by vždy mělo 
být zhodnoceno poškození a ztuhlost krční páteře. U 21 % lidí trpících Bechtěrevovou chorobou 
se vyskytuje eroze zubovité části tzv. „odontoid process“ (v pohledu od druhého krčního obratle, 
na kterém rotuje první krční obratel) a příčného vazu (který umožňuje ohýbání), což může vést 
k přednímu vykloubení (rotaci a posunutí) krční páteře. Toto je možný chorobný stav, proto 
v takových případech, kdy existují příznaky jako bolest v zátylku a brnění, lze usuzovat 
na kompresi míchy. K tomu dochází obvykle zejména u pacientů, kteří mají postiženy i periferní 
klouby.

Je třeba důkladně prověřit, jestli nenachází nějaká zlomenina u obratlů C5 - C6 nebo 
C6 - C7. V případě, že by zlomenina nebyla odhalena, mohlo by to vést k značným komplikacím 
při chirurgickou zákroku. V žádném případě by při nastavování polohy hlavy a ústní dutiny 
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nemělo docházet k extrémnímu natažení nebo ohybu, které by mohlo vést ke stlačení míchy.
Riziko částečného vykloubení je zvláště vysoké při celkové anestezii a to tehdy, když je 

pohyblivost krku silně omezena a rozevření čelistí omezeno špatnou funkcí čelistních kloubů. 
V těchto případech by mělo být zváženo použití intubace nosem, řízené s využitím vláknové 
optiky. 

Používání měkkého krčního límce je viditelným znamením problémů s páteří, ovšem 
v uvedených případech nezajišťuje žádnou oporu.

Osteoporóza

Sekundární osteoporóza a tím křehké kosti v důsledku Bechtěrevovy choroby mají vliv 
i na ústa a okolní klouby. Mohou být postiženy i kosti čelistí nesoucí zuby. Osteoporóza 
způsobuje osteoclastickou přestavbu kosti a nízkou kvalitu kosti, která vede ke ztrátě zubů, 
k problémům s čelistními klouby a dokonce dochází i ke zlomeninám čelistí.

V závislosti na stupni aktivity osteoporózy může revmatolog nebo jiný lékař předepsat léky 
z lékové řady tzv. biofosfonátů, které zamezují degradaci kostí. Jsou to např. Fosama, Actonel, 
Boniva nebo Reclast. Dokonce i při ústním podávání existuje určité riziko, že se vytvoří odkryté, 
nehojící se místo s „drolící se“ kostí (osteonekróza), což pak vede k nezbytnému chirurgickému 
odstranění zubu nebo kosti. Je proto velmi důležité, když zmíněný druh léku užíváte, poradit 
v každém případě i se se svým zubařem, Zejména, kdy se zubař táže na předchozí léčbu, musí 
to být zmíněno.

V únoru 2009 byl v článku od University od Southern California, publikovaném v časopisu 
zubních lékařů Journal of the American Dental Association (JADA), publikován odhad, že riziko 
vzniku osteonekrózy je v případě ústního užívání biofosfonátů 4 %. Rada pro vědecké záležitosti 
amerického sdružení zubařů vypracovala v roce 2008 informační zprávu, ve které uvádí, že riziko 
je pro všechny pacienty užívající léky na bázi biofosfonátů, upravené do formy vhodné pro 
podávání ústy, nižší než 10 %.

Je proto třeba, aby každý pacient užívající biofosfonáty dodržoval doma úzkostlivě ústní 
hygienu a chodil na zubní prohlídky a čištění nejméně každých 6 měsíců, lépe i častěji.

Ochranu vašeho chrupu podporuje správná výživa. Většina Američanů ale nekonzumuje 
doporučovaná množství vápníku. Dostatečný příjem vápníku a vitamínu D je nezbytný k udržení 
vaší kostní hmoty ve špičkovém stavu a spolu se zátěžovým cvičením (tzv. weight-bearing 
exercise) nezbytný i k prevenci osteoporózy. V literatuře zatím nebyly publikovány žádné vědecké 
důkazy, které by prokazovaly, že přerušování léčby biofosfonáty kvůli zubním zákrokům by mělo 
vést k jejich lepším výsledkům. 

Zajisté, alternativní zubní léčba, která neobsahuje invazivní ústní chirurgii, ani rozsáhlejší 
úpravu kosti pro umístění implantátů, je nejméně riskantní. Proto vždy konzultujte vašeho 
zubního i praktického lékaře, aby byl stanoven nejvhodnější postup vaší léčby. Ten by měl 
obsahovat měření minerální hustoty kostí (BMD), určení stupně rizika případných zlomenin 
páteře nebo kyčelních kloubů a trvání léčby biofosfonáty.

Sekundární Sjögrenův syndrom

Bechtěrevova choroba může přivodit i tzv. sekundární Sjögrenův syndrom, který souvisí 
s autoimunitním onemocněním tkáně. Je charakterizován zánětem žláz s vnější sekrecí (které 
vedou vždy k vnějšímu povrchu těla), což způsobuje nedostatečnou tvorbu sekretu, suchost 
povrchů sliznic, nejčastěji v očích a ústech. V největším počtu případů jde o špatnou funkci 
slinných žláz, která následně vyvolává v ústech různé další příznaky a působí velmi negativně 
na stav chrupu.

Sjögrenův syndrom je druhá nejběžnější revmatická autoimunitní porucha. Obě formy 
dohromady (tj. primární i sekundární dohromady) postihují až 1 % populace USA. Nejčastějším 
projevem jsou tzv. „suchá ústa“ (xerostomia). Souběžně se mohou vyskytnout i oteklé příušní 
slinné žlázy. V těžkých případech dochází i ke zvředovatění a plísňové infekci povrchů sliznic. 
Suchá ústa mohou vést i k rozpadu chrupu a onemocnění dásní. 
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Konstantní tvorba slin a jejich přirozená kapacita pro tlumení pH v ústech totiž pomáhá 
předcházet rozpadu zubů i onemocnění dásní. Sliny obsahují vápníkové a fosforečné ionty, které 
způsobují remineralizaci zubní skloviny. Tím se chrání povrch zubní skloviny před kyselinami 
produkovanými v ústech bakteriemi. Suchá ústa vytvářejí také vhodné podmínky pro onemocnění 
dásní. Mohou se i vyskytnout obtíže při jídle, polykání a mluvení. 

Pacienti se sekundárním Sjögrenovým syndromem by měli navštěvovat svého zubního 
lékaře co nejčastěji, aby předešli závažnému poškození zubů a dásní. Je třeba, aby každý takový 
pacient doma dodržoval úzkostlivě ústní hygienu, protože to je nejúčinnější prevence. 
V největším procentu se v případě suchých úst zuby kazí u okrajů dásní. Zde je zubní sklovina 
nejtenčí a bez dodávání slin na oplachování dásní kolem každého zubu, pak se objevují kazy 
a záněty dásní.

 K nahrazení slin při příznacích suchých úst jsou k dispozici léčebné přípravky a to buď 
na lékařský předpis, nebo i ve volném prodeji. Jsou to například volně prodejné ústní vody, zubní 
pasty, pastilky bez obsahu cukru nebo žvýkačky obsahující xylitol (např. výrobky firmy Biotene). 
Pouze pod dozorem zubního odborníka mohou být používány léčebné přípravky na bázi fluoru, 
které jsou jen na předpis (PreviDent 5000 - silná zubní pasta), které pomáhají chránit chrup před 
devastací zubním kazem. K uklidnění podrážděné tkáně úst mohou být požity i ústní maziva, jako 
např. vitamín E.

Je zde ovšem třeba poznamenat, že i určité léky mohou způsobovat suchá ústa a tudíž 
mohou problém významně zhoršit. Alkohol vysouší, a proto by neměl být obsažen ani v nápojích, 
ani v ústních vodách. Nápoje obsahující kofein (káva, čaj, určité nealkoholické nápoje) mají zase 
diuretický účinek, který způsobuje ztrátu tekutin a stav zhoršuje. I dýchání ústy může stav 
zhoršovat, proto jsou pacienti vybízeni, aby více dýchali nosem. Pokud je to obtížné, pak je třeba 
navštívit specialistu na oddělení ORL. V moderních domech často systém vytápění způsobuje, 
že je v nich vzduch příliš suchý, hlavně v zimě, proto je velmi žádoucí používat zvlhčovací 
zařízení, hlavně v noci.

Zubní lékaři bývají často těmi prvními, kteří Sjögrenův syndrom u pacientů odhalí. Vzhledem 
k souběžné základní diagnóze Bechtěrevovy choroby je třeba co nejdříve zahájit preventivní péči, 
aby byly eliminovány nebo aspoň minimalizovány negativní zdravotní důsledky, které by mohly 
ve svých důsledcích vést k rozpadu zubů, případně k onemocnění dásní, které pak vede rovněž 
ke ztrátě zubů.

TNF - alfa blokátory

V důsledku užívání léků, které upravují funkci imunitního systému, jako jsou např. TNF alfa 
blokátory ( Enbrel, Humira, Remicade, Simponi), může vzrůst riziko závažné infekce, které je 
podle provedených klinických studií v těchto případech vyšší, než u běžné populace. V souladu 
s tím je proto doporučováno, aby v případech aktivních infekcí v dutině ústní nebyla tato léčba 
zahajována. I pokud se vyskytují chronické nebo často se opakující infekce, pak by tato léčba 
neměla být používána. 

Léčba THF by měla proto být přerušena v případech, kdy se v ústech rozvine závažnější 
infekce nebo je-li nutné k léčbě použít antibiotika. V případech slabších infekcí je to na uvážení 
vašeho lékaře. Léčba TNF by pak mohla pokračovat, protože její přínosy mohou převažovat nad 
riziky způsobenými dočasným přerušením léčby. Pro případy volitelných chirurgických zásahů, 
jako jsou třeba chirurgické úpravy dásní nebo vkládání implantátů, neexistují od výrobců 
zmíněných léků žádná doporučení, je-li třeba léčbu THF přerušit, či nikoliv, protože pro posouzení 
vlivu léčby THF na úspěšnost chirurgických zásahů existuje jen málo dat a mnohdy i rozporných. 
Proto vždy konzultujte jakékoliv chirurgické zásahy v ústech s vaším zubním i odborným lékařem.

V souvislosti s léčbou pomocí TNF jsou občas pozorovány i záněty čelních dutin. Jakékoliv 
známky nebo příznaky by měly být ihned konzultovány se zubním lékařem. Příznaky mohou 
zahrnovat bolest hlavy, tlak v některých oblastech hlavy nebo krku, hlenovité výtoky, případně 
i bolesti zubů, protože kořeny u horních zubů jsou v těsné blízkosti dutin. Zde se musí postupovat 
opatrně, protože výtok z dutin může způsobit sekundární bronchitidu, případně i další dýchací 
problémy. Pokud se objeví jakékoliv známky plísňových infekcí, pak musí být léčba okamžitě 
přerušena.
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