
Pacienti s Bechtěrevovou chorobou musí být mnohem opatrnější než 
ostatní!

Převzato z webové stránky Ankylosing Spondylitis Assotiation of Ireland (Ankylosing Spondylitis 
= Bechtěrevova choroba), http://www.ankylosing-spondylitis.ie/

Z interview s Ernstem Feldtkellerem, vědeckým poradcem ASIF a vědeckým editorem členského 
časopisu Německé společnosti bechtěreviků, které poskytl Reto Ballardovi, editorovi členského 
časopisu Švýcarské společnosti bechtěreviků, a které bylo publikováno v srpnu 2010 ve 
„vrcholovém“ členském časopisu Švýcarské společnosti bechtěreviků v čísle 45.
Po dobu šedesáti let s chorobou se  Ernst Feldtkeller snažil ve dne v noci, aby si udržel 
vzpřímenou postavu. Výsledkem bylo, že ztuhl v pozici relativně vzpřímené. Je činorodý i v 78 
letech a žije v Mnichově již po mnoho desetiletí, spolu s nemocí. Ale pouze malá nepozornost 
stačila k tomu, aby utrpěl zlomeninu páteře.
S dalšími hudbymilovnými přáteli hráli v nové, jemu neznámé budově, do které se nastěhoval 
jeden z jeho přátel. Když odcházel z bytu v prvním patře, nevšiml si, že schod v rohu schodiště je 
velmi úzký. Navrženo to takto bylo zřejmě proto, aby se prodala o pár metrů čtverečních větší 
obytná plocha. Nebylo tam na druhé straně schodiště ani žádné zábradlí. A zde v rohu Ernst 
Feldtkeller uklouzl, narazil hlavou na otevřené vchodové dveře a musel být převezen do 
nemocnice se zlomeninou páteře.

Dr. Feldtkellere, považoval byste vaši zlomeninu za důsledek vysoké energii nárazu při pádu?
Nikoliv, úroveň energie nebyla velká, spadl jsem z druhého nejnižšího schodu schodiště a mohl 
ztlumit pád pomocí rukou a kolen. Neměl bych žádné zranění, kdybych se neudeřil do hlavy o 
otevřené vchodové dveře. 

Domníval jste se po pádu, že by se mohlo jednat o zlomeninu obratle?
Ano, měl jsem takové podezření, protože jsem věděl, že nemám žádné meziobratlové ploténky, 
které by mohly absorbovat energii nárazu na páteř, také jsem slyšel prasknutí.

Co jste dělal? Zůstal jste ležet?
Ne, bylo by pro mne obtížné ležet kdekoliv bez opory hlavy. Sedl jsem si na nejnižší schod 
schodiště a čekal jsem na příjezd ambulance. 

Přepravovali vás vleže, nebo vsedě?
Kdybych ležel, tak bych potřeboval podpěru hlavy přizpůsobenou tvaru mého krku. Vsedě jsem 
mohl držet hlavu a krk v přirozené poloze. Také jsem cítil, že v poloze vsedě bylo pro mne snazší 
vyrovnat se s otřesy, způsobenými nerovnostmi silnice, které mi působily kruté bolesti. V 
nemocnici jsem požádal o invalidní vozík pro přepravu na vyšetřovnu.

V jaké jste byl náladě bezprostředně po nehodě? Měl jste silné bolesti?
Bolest se dala vydržet, doku jsem držel hlavu v klidu. Jelikož rentgen neukázal žádnou 
neobvyklost, pracoval jsem druhý den doma na počítači. Avšak další den jsem již ráno nemohl 
vstát a byl jsem nucen požádat doktora o silné léky proti bolesti.

Takže to trvalo delší dobu, než byla diagnostikována zlomenina?
Ano, večer v den nehody rentgenolog prohlásil, že tam není žádná známka zlomeniny. Protože 
ani v průběhu dalších dnů kruté bolesti nepolevily, požádal jsem o převoz na vakuových 
nosítkách na počítačovou tomografii. Ošetřovateli z ambulance jsem ale musel říci jasně, že mi 
na nosítkách nesmí podložit hlavu, ale pouze ramena, jinak by se mi ohnul můj již zlomený krk. 
Počítačová tomografie pak ukázala zlomenou ploténku u sedmého krčního obratle.

Byl jste upoután na lůžko pět týdnů. Byl jste celou dobu v nemocnici?
Nikoliv, doma se o mne starala manželka, ačkoliv má již 74 roků. Jsem jí za to nekonečně 
vděčný. Pouze jednou denně jsem byl schopen na chvilku vstát, ovšem s krutými obtížemi.

Měl jste nějaké neurologické problémy, například nervové?



Ne, byl jsem velmi rád, že jsem neměl žádné neurologické potíže. Avšak po pěti týdnech mi 
Dr. Heinrich Böhm, ortopedický poradce našeho Spolku bechtěreviků řekl, že poté, co se díval na 
nový snímek z magnetické resonance tak zjistil, že ploténka není doopravdy stabilní. Prohlásil, že 
bez chirurgického zásahu budou silné bolesti dlouhodobé a může dojít i k ochrnutí. Po tomto 
sdělení jsem okamžitě souhlasil s chirurgickou stabilizací.

Pomocí dvou titanových tyček a šesti šroubů vám propojili pět obratlů, od pátého krčního obratle  
až po druhý krční obratel. Zůstane to tak?
Kovové prostředky již nepotřebuji, protože kosti se zcela zahojily. A jejích odstranění by ale 
znamenalo další operaci, proto to zůstane tak, jak to je.

Pociťujete ještě nyní, už více než rok po úrazu, nějaké následky zlomeniny páteře?
Ano, jsem ztuhlejší než dříve a cítím se mnohem starší, než před nehodou. Předklony a všechnu 
námahu už zvládám mnohem hůře než dříve.

Vraťme se zpět k nehodě na schodišti: Mohl byste říci, že Bechtěrevova choroba v tom hrála  
důležitou úlohu? Už vzhledem k pohybovému omezení bylo obtížné nebezpečný schod  
detekovat. A kolize s dveřmi by pravděpodobně neskončila zlomeninou, kdybyste neměl  
Bechtěrevovu chorobu.
Ano, takové schodiště je pro lidi s Bechtěrevovou chorobou obzvláště nebezpečné. Je to 
nejenom proto, že, že u lidí s Bechtěrevovou chorobou je daleko vyšší riziko zlomenin páteře, ale 
i proto, že pro pacienty, kteří jsou již téměř ztuhlí, je problém dívat se přímo před svoje nohy. 
Tudíž jsou potom více odkázáni na jiné lidi a také na schodiště, která jsou zcela bezriziková.

Chováte se nyní jinak, než před pádem ze schodiště?
Samozřejmě, teď vždy scházím po schodech dolů tak, že se aspoň jednou rukou držím zábradlí, 
pokud je ovšem instalováno (ačkoliv toto byl důvod, proč jsem si vybral vnitřní ohyb schodiště v 
ten osudný večer). Kde zábradlí není, např. před historickými budovami, scházím po schodech 
bokem, abych viděl na další schod.

Je to pravda, že schodiště nesplňovalo předpisy pro budovy?
Ano, je to pravda. Vzal jsem si pravítko a zjistil jsem, že šířka schodu je v rohu pouhých 8 cm, 
měřeno kolmo ke kraji schodu. V takových budovách by ale měla být nejméně 10 cm. Nicméně, 
měl jsem jít opatrněji a automaticky si nemyslet, že schodiště je konstruováno správně a že tudíž 
může být užíváno bez jakéhokoliv rizika. My, pacienti s Bechtěrevovou chorobou, bychom měli 
být opatrnější a snad i podezřívavější, než běžná populace.

V čem vidíte u pacientů, žijících již dlouho s Bechtěrevovou chorobou, největší nebezpečí úrazu  
páteře?
Největší nebezpečí vidím v dopravních nehodách (ať už jako chodec, cyklista nebo v autě), 
samozřejmě také v pádech z větších výšek, například ze žebříku.

Překlad z anglického originálu:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz), říjen 2010
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