
Jak působí dieta na příznaky Bechtěrevovy choroby
Článek byl publikován na webové stránce amerického sdružení bechtěreviků „The Spondylitis 
Association of America  (‟ http://www.spondylitis.org/).

V nedávných letech si mezi lidmi trpícími Bechtěrevovou chorobou získaly významnou popularitu 
některé diety. Ovšem doposud nebylo žádné tvrzení o přínosech diet potvrzeno důkladnou 
odbornou studií. Tvrdí se, že některé potraviny způsobují změny projevů nemoci, ať již k lepšímu 
nebo k horšímu.  Pokud jste sami pozorovali podobné působení, pak zkuste udržovat daný 
jídelníček po několik týdnů, abyste ověřili, že to co jíte, má skutečně na vaši chorobu vliv nebo 
zda se jedná jen o pouhou citlivost na určité jídlo.

Ať již je někdo ovlivněn chronickou nemocí nebo ne, existují jakási jednoduchá vodítka a jsou-li 
dodržována, pak vedou u téměř každého člověka ke zlepšení zdravotního stavu.

• Jak vápník, tak i alkohol ovlivňují sílu kostí. Je velmi dobře známo, že lidé 
s Bechtěrevovou chorobou jsou daleko více ohroženi osteoporózou, neboli nebezpečným 
řídnutím kostí, které může vést až ke zlomeninám. Proto diety obsahující dostatečné 
množství vápníku a vitamínu D snižují riziko osteoporózy. Alkoholické nápoje naopak kosti 
oslabují, proto konzumace dvou alkoholických nápojů denně již zvyšuje pravděpodobnost 
rozvoje osteoporózy. Pokud je alkohol ještě míchán s některými léky, mohou tím být 
způsobeny velmi závažné vedlejší účinky, zejména pro zažívací trakt a další důležité 
orgány, jako jsou například játra a ledviny.

• Proto je důležité, abyste byli vaším lékařem informováni, jak mohou být účinky vašeho 
léku ovlivněny i tím, co jíte. Například některé léky působí zadržování sodíku v těle, 
zatímco některé další ztrátu draslíku. Např. Methotrexate může snižovat hladinu kyseliny 
listové, což následně může mít negativní účinky, které ale mohou být kompenzovány 
vhodnými doplňky stravy.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, experti se shodují na tom, že k dodržování dobré výživy existují 
určitá základní pravidla:

• Jezte rozmanité potraviny, které vám chutnají – vyhýbejte se takovým, které vám 
nechutnají

• Jezte co nejvíce zeleniny, ovoce a celozrnných produktů.
• Tuky, zvláště tuky nasycené živočišného původu, používejte velmi umírněně, taktéž cukr 

i sůl.
• Denně pijte 8 až 10 sklenic vody.
• Většina lidí přijímá požadovanou denní dávku vitamínů a minerálů v dobře vyváženém 

složení potravy, ale u některých je třeba užívat i vitamínové doplňky.
• Vyhýbejte se alkoholu nebo jídlům, které mohou ovlivňovat působení léků. 

O potenciálních interakcích si promluvte s vaším lékařem nebo lékárníkem.

Udržujte si rozumnou hmotnost

Mimo dobře známých individuálních zdravotních problémů se může v důsledku některých nemocí 
vyvinout i nadváha, která nadměrně zatěžuje klouby a pohybový aparát. Bývá to např. 
v případech vysokého krevního tlaku, cukrovky, nádorového onemocnění, mrtvice nebo srdečních 
onemocnění. Například o kortikosteroidu „Prednison“ je známo, že téměř u všech pacientů, 
kterým je podáván, způsobuje přírůstek hmotnosti a může také způsobovat redistribuci tělesného 
tuku do míst, jako jsou obličej, zátylek a břicho.
Na druhé straně mohou podvyživení lidé trpět různými zdravotními neduhy, počínaje chronickou 
únavou a anémií, až ke snížené odolnosti jejich organizmu proti infekcím a klinickým depresím. 
Záněty, působení určitých typů léků a také deprese vyplývající z dlouhodobého chronického 
onemocnění, to vše může snižovat chuť k jídlu nebo způsobovat žaludeční problémy. 
U  pacientů s Bechtěrevovou chorobou to pak může způsobovat potíže s udržováním rozumné 

http://www.spondylitis.org/


hmotnosti. Platí to zejména u pacientů s Bechtěrevovou chorobou spojenou se zánětem střev, 
nebo Crohnovou chorobou, u kterých pak střevní problémy dokonce překrývají revmatické. 
Jakoukoliv významnější ztrátu hmotnosti hlaste vždy vašemu ošetřujícímu lékaři.

Léky a výživa

Promluvte si se svým lékařem o tom, zda vaše léky nemohou nějakým způsobem ovlivnit vaši 
výživu a zda jsou ve vaší situaci potřebné vitamínové doplňky. 

• Výzkumníci zjistili, že u pacientů, kteří jako spolu s lékem methotrexate užívají vitamínový 
doplněk kyselinu listovou nebo folinovou, je nižší pravděpodobnost poškození funkce 
jater, než u pacientů, kteří berou samotný methotrexate. Výsledkem je, že pacienti, kteří 
užívají vitamínové doplňky na bázi kyseliny listové, jsou schopni podstupovat léčbu po 
delší dobu.

• Běžné a velmi rozšířené léky používané při léčbě Bechtěrevovy choroby jsou tzv. 
nesteroidní protizánětlivá antirevmatika. Tato kategorie léků může poškozovat střevní 
sliznici, k ochraně zažívacího traktu lze přispět denním kelímkem jogurtu s aktivní 
kulturou a banánem. Aktivní kultura jogurtu pomáhá udržovat zdravý poměr střevní 
mikroflóry, zatímco banán obsahuje jistý typ škrobu, který po strávení tvoří substanci 
chránící střevní stěny. Příznivý účinek banánu se samozřejmě zvýší kombinací 
s jogurtem, případně i se sklenicí pomerančového džusu. Ze zmíněných tří složek lze 
připravit i nápoj. Příprava je velmi rychlá a po vychlazení vznikne skutečně velmi 
delikatesní nápoj.

• Užíváte-li jakékoliv léky, i ty bez lékařského předpisu, vždy před případnou konzumací 
alkoholu konzultujte s vaším lékárníkem možné interakce. Alkohol může zesilovat 
působení mnoha léků, na druhé straně může jejich účinky snižovat nebo úplně eliminovat. 
Zmíněné interakce mohou dokonce zvyšovat riziko vzniku závažného onemocnění, 
poškození organizmu, případně i úmrtí. Jelikož je alkohol rozkládán (metabolizován) 
v játrech, déletrvající nebo vysoký příjem alkoholu může poškodit játra různými způsoby 
včetně rozvoje fatálního onemocnění a to cirhózy jater.

• Další komplikací je to, že alkohol zhoršuje vstřebávání základních výživných látek, 
protože poškozuje sliznice tenkého střeva a práv v tenkém střevě je z potravy získávána 
většina živin. Alkohol také při svém vlastním metabolizmu spotřebovává některé vitamíny 
a tím v organizmu narušuje obsah a využití některých vitamínů.

Doplňky stravy

Dříve, než začnete zkoušet jakékoli potravinové doplňky, poraďte se nejprve s vaším lékařem, 
případně lékárníkem, kteří vám pomohou při posouzení jejich účinnosti a bezpečnosti ve vašem 
konkrétním případě. Potravinové doplňky nejsou posuzovány na základě stejných kritérií jako 
léky a potraviny, čehož bohužel zneužívají někteří výrobci a distribuční firmy a inzerují o svých 
produktech nepravdivé údaje.

Co je to doplněk stravy

Doplněk stravy je takový produkt, který je užíván orálně a obsahuje „výživové ingredience“ 
určené k doplnění potravy. Ingredience mohou obsahovat vitamíny, minerály, byliny a další 
botanické substance, aminokyseliny, dále látky jako enzymy, organické tkáně, žlázy a metabolity. 
Doplňky mohou být v různých formách, třeba jako extrakty, koncentráty, tablety, kapsle, měkké 
gely, želatinové kapsle, kapaliny, tyčinky nebo prášek
Informace na štítku (vinetě) nesmí prezentovat produkt jako běžnou potravinu, případně jako 
jednu z jejich složek, dále jako jídlo nebo výživu, musí být jasně uvedeno, že se jedná o doplněk 
stravy.



Jak jsou doplňky stravy kontrolovány?

Americká administrativa pro kontrolu potravin a léčiv posuzuje potravinové doplňky podle zcela 
jiného souboru nařízení, než jsou používána pro „konvenční“ potraviny a léky určené k prodeji 
bez lékařského předpisu.
Podle výnosu „Doplňky stravy, zdraví a informace“ z roku 1994 jsou výrobci potravinových 
doplňků odpovědní za jejich prověření, že nemají žádné nebezpečné účinky a to ještě před jejich 
uvedením na trh. Americká administrativa pro kontrolu potravin a léčiv je pak zodpovědná za to, 
že ihned zasáhne v tom případě, kdyby byl na trh uveden doplněk stravy, který není bezpečný.
Výrobci většinou nepotřebují své doplňky stravy u kontrolních orgánů registrovat nebo získávat 
jejich souhlas ještě před uvedením produktů do výroby nebo prodeje, výrobci ale musí ale zajistit, 
že označení produktu bude pravdivé a nikoli zavádějící. 
Americká administrativa ale uvažuje se zavedením pravidel na bázi dobré výrobní praxe, aby byla 
zajištěna čistota, jakost a účinnost potravinových doplňků.

Upravte vaši výživu

V dnešní době nás články v časopisech a webové stránky bombardují tvrzeními o účincích 
speciálních diet, potravin nebo doplňků stravy, které mohou způsobovat nebo naopak léčit 
Bechtěrevovu chorobu. Vypadají přitažlivě, protože poskytují jednoduché odpovědi i na tak 
komplikovanou nemoc, jako je Bechtěrevova choroba. Bohužel většina tvrzení týkajících se 
přínosů léčebných diet nebo doplňků stravy ale nikdy nebyla podrobena vědeckému zkoumání, 
aby bylo potvrzeno, že tomu tak skutečně je a že to neohrožuje zdraví. 
Některá tvrzení jsou očividné podvody, zatímco jiné doplňky vycházejí z už provedených 
vědeckých studií, ale tyto práce bývají obvykle nekompletní a účinky pak mohou být mnohdy více 
škodlivé, než prospěšné.

Zkuste změnit výživu

Pokud vám někdo tvrdí, že nějaká dieta může léčit nebo dokonce vyléčit Bechtěrevovu chorobu, 
buďte velmi nedůvěřiví. Pokud by taková dieta existovala, byla by již v lékařských kruzích známá 
a pacientům doporučovaná. 
Někteří lidé s Bechtěrevovou chorobou jsou dokonce ochotni přísahat na to, jak určité změny 
v jejich dietě (to co jí, případně nejí), ovlivnilo stav jejich choroby. Pokud jste v pokušení to také 
zkusit, doporučujeme vám poradit se napřed s důvěryhodným lékařem, je li to možné tak 
i specialistou na výživu, abyste se ujistili, že uvažovaná dieta nemůže poškodit vaše zdraví.

Tvrzení o účincích diet berte s velkou rezervou

Co je obsahem diety:

• Eliminace některé ze skupiny potravin uvedených v Průvodci potravinovou pyramidou?
• Je povoleno pouze několik druhů potravin¨?
• Je vyžadován nákup speciálních produktů?
• Může mít potenciálně nežádoucí účinky?
• Jsou ke zdůvodnění požity výsledky věrohodných vědeckých výzkumů nebo se 

zdůvodnění opírá pouze o osobní svědectví některých lidí?

Podle organizace Arthritis Foundation jsou známy diety s významnými negativními vedlejšími 
účinky, například ty, kde se doporučují vysoké dávky alfafa (rostlina z čeledi hrachovitých – 
poznámka překladatele), měděných solí nebo zinku, případně tzv. imunitu posilující dieta nebo 
nízkokalorická dieta doporučující příjem jen velmi malého množství tuků a proteinů.



Nízkoškrobová dieta

Tato dieta byla zavedena Dr. Alanem Ebringerem, londýnským revmatologem a výzkumníkem, 
který věří, že bakterie „klebsiella“ obsažená ve střevech, je u pacientů s Bechtěrevovou chorobou 
jedním ze spouštěcích faktorů nemoci prostřednictvím komplexní imunitní reakce.
Dr. Ebringer publikoval v roce 1996 dokument, ve kterém uvádí grafický průběh rychlosti 
sedimentace u dlouhodobě sledovaného pacienta. U pacienta byl zaznamenán trvalý pokles 
sedimentace od roku 1983 do roku 1995, v této době držel pacient speciální dietu. Zde je důležité 
uvést, že ačkoliv je rychlost sedimentace někdy používána jako měřítko aktivity nemoci, 
nevypovídá nic o tom, jak se pacient skutečně cítí. Dr. Ebringer nicméně věří, že u výše 
zmíněného pacienta byl demonstrován úspěch diety.

Další studie ale nedokázaly zopakovat výsledky výzkumů Dr. Ebringera, ani to, jak nízkoškrobová 
dieta ovlivňuje růst bakterie „klebsiella“ ve střevech. Bylo také zjištěno, že zmíněná dieta měla jen 
nepatrný, případně vůbec žádný vliv na projevy nemoci.
Někteří ovšem na to přísahají, ale mnoho dalších nepozorovalo žádné zlepšení. Jeví se to tak, že 
to stane předmětem dost prudkých debat.

Obecné zásady pro zdravou výživu

Jako vždy by měl každý pacient před zkoušením jakýchkoliv diet konzultovat svého lékaře. Dietní 
zásady mohou být třeba následující:

Co byste měli ve stravě omezit:

• Chléb a podobné produkty
• Rýži
• Brambory

Co byste měli ve stravě zvýšit:

• Maso
• Ryby
• Mléko a mléčné výrobky
• Vejce
• Zelenina
• Ovoce

U nápojů a koření není žádné omezení.

Přeložil:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)


