
Vzácné, ale významné systémové komplikace spojené s Bechtěrevovou 
chorobou

Článek byl publikován na webové stránce amerického sdružení bechtěreviků „The Spondylitis 
Association of America  (‟ http://www.spondylitis.org/). Jedná se o excerpt z přednášky 
Dr. Tozmanové na vzdělávacím semináři pro bechtěreviky, konaném v roce 2009 v Miami.

U malého procenta lidí trpících dlouhodobě Bechtěrevovou chorobou se mohou vyskytnout 
sice vzácné, ale poměrně závažné komplikace. Některé komplikace doprovázející 
Bechtěrevovou chorobu jsou častější, jiné méně časté, ale většinu z nich lze efektivně léčit. 
Velmi častý je zánět duhovky a živnatky, naopak neurologické symptomy jsou velmi vzácné. 
Velká většina komplikací se vyskytuje nepravidelně, ovšem je zásadně důležité, aby každý 
pacient s Bechtěrevovou chorobou navštívil revmatologa nejméně jednou ročně. Takto mohou 
být případné komplikace včas zachyceny a léčeny dříve, než by mohly vyvolat nějaké trvalé 
poškození organizmu.

„Bechtěrevova choroba může být považována za chronickou systémovou nemoc“, 
poznamenává revmatoložka Dr. Elaine Tozmanová, profesorka klinické medicíny na lékařské 
univerzitě v Miami, když oslovuje pacienty a jejich rodinné příslušníky na vzdělávacím 
semináři pořádaném americkou asociací pro Bechtěrevovu chorobu. Myslím, že zde je 
důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o problém se zády, respektive s páteří, ale že jsou 
zde rysy celkového systémového onemocnění. Nejedná se proto v žádném případě pouze 
o místní proces, ale o celkové systémové onemocnění.

Závažná komplikace, která může vést až k oslepnutí

Jednou z nejčastějších mimokloubních manifestací Bechtěrevovy choroby je oční zánět zvaný 
„uveitis“ neboli zánět živnatky. Přibližně 40 % nemocných Bechtěrevovou chorobou se 
v průběhu života s výše zmíněným očním zánětem alespoň jednou setkalo. Přibližně 30 – 
50 % z pacientů trpících akutním zánětem živnatky již trpí nebo se u nich teprve rozvíjí 
Bechtěrevova choroba. U lidí, kteří mají pozitivní test HLA B-27 (klíčový genetický znak pro 
Bechtěrevovu chorobu), je výskyt mnohem častější, zde je pravděpodobnost výskytu očního 
zánětu vyšší než 85 %. Uveitis, čili zánět živnatky, je příčinou oslepnutí u 10 % z celkového 
počtu nevidomých v USA.

„Úzce spolupracuji s lékaři z očního institutu Baskin Palmer a existuje značný počet lidí, 
kterým byla diagnostikována uveitis, aniž by měli v tom čase ještě nějakou další diagnózu“, 
konstatuje Dr. Tozmanová. Je velmi časté, že dostanu informaci od očních lékařů, že 
u pacienta se jednou nebo opakovaně vyskytlo zánětlivé oční onemocnění, že proto mají 
podezření na nějaké základní zánětlivé onemocnění, jako je Bechtěrevova choroba.

Zatímco zánět živnatky je technicky zánět střední části oka, ovšem když se řekne živnatka, 
může se to vztahovat i k zánětu ve vnitřní části oka a to už je závažná komplikace, vyžadující 
okamžité ošetření u očního lékaře. Symptomy jsou zarudnutí oka, citlivost na světlo, tmavé 
obláčky v zorném poli, bodavá bolest, zastřené nebo rozmazané vidění.

Uveitis spojená s Bechtěrevovou chorobou je vždy akutní a je vždy jen v jenom oku. Ataky se 
dostavují poměrně často, obvykle se předepisují oční kapky a protizánětlivé léky. Bez léčení 
může dojít i k oslepnutí.
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Tichý chronický zánět může postihnout i srdce

Klinicky významné kardiovaskulární záležitosti sice postihují méně než 10 % pacientů, 
většinou ty s těžším průběhem nemoci, ovšem mohou způsobovat velmi závažné problémy. 
Jen málo pacientů s Bechtěrevovou chorobou vykazuje známky chronického zánětu v dolní 
části srdce, kolem aortální chlopně a u začátku aorty, což je céva, kterou se rozvádí krev ze 
srdce do těla. 

Roky chronického, nenápadného zánětu mohou vést k ucpání aorty, stejně tak i k nedomy-
kavosti srdeční chlopně, v obou případech je nutný chirurgický zásah. Dr. Tozmanová říká, že 
to není většinou kvůli problémům s aortou nebo chlopní, ale hlavně proto, že aortový kroužek 
se zanítí a dilatuje. Toto je důležitá klinická manifestace nemoci, která může být monito-
rována, zvláště u pacientů, kteří Bechtěrevovou chorobou trpí již po velmi dlouhou dobu.

Navíc může chronický zánět vést k fibróze nebo zjizvení srdečního systému, kde se srdeční 
sval rytmicky rozpíná a smršťuje a tím pumpuje krev do těla. Zjizvení může vést až 
k atrioventrikulární blokádě, onemocnění srdečního „elektrického“ systému, které narušuje 
vedení mezi horními srdečními komorami, předsíní a dolními komorami. Ve výše uvedených 
případech se často používají implantované kardiostimulátory a defibrilátory.

U pacientů s Bechtěrevovou chorobou je třeba sledovat i hladinu lipidů (cholesterol 
a triglyceridy), jelikož jejich vyšší hladina může vést ke kardiovaskulárnímu onemocnění. 
Tyto léky (tzv. statins) mají mimo hlavního účinku, tj. snižování hladiny lipidů i další příznivý 
vliv, mají také protizánětlivé účinky. Dr. Tozmanová dále říká, že každý pacient 
s Bechtěrevovou chorobou by se měl sám snažit, aby omezil riziko kardiovaskulární choroby, 
třeba tím, že přestane kouřit, dále vyváženou stravou a udržováním adekvátní tělesné 
hmotnosti. 

Bechtěrevova choroba a plíce

Každý z nás, ale obzvláště lidé s chronickými záněty, by se obecně měli snažit snižovat riziko 
kardiovaskulárních chorob, u lidí s Bechtěrevovou chorobou se navíc projevují i problémy 
s omezeným dýcháním, Dlouhotrvající zánět a zjizvení tkání plic časem způsobuje chorobnou 
plicní nedostatečnost. Ta je způsobena tím, že je omezena roztažnost plic, takže je snížena 
schopnost získat dýcháním tolik kyslíku, kolik tělo potřebuje. Navíc zánět může způsobovat 
i zjizvení v horní části plic. Vzhledem k tomu se plíce postupně nahrazují jizevnatou tkání, 
která se časem zesiluje, ovšem tím se nevratně ztrácí schopnost dostatečně zásobovat krevní 
řečiště dostatečným množstvím kyslíku. Toho by si měli být pacienti s Bechtěrevovou 
chorobou vědomi.

U několika málo pacientů, konstatuje Dr. Tozmanová, mohou zánětlivé změny v horním 
laloku plic nabýt takového charakteru, že se velmi podobají tomu, co vidíme u pacientů 
s tuberkulózou. Je to tak podobné, že dokonce může dojít k záměně. Sice se to neobjevuje 
příliš často, ale je to v literatuře velmi dobře zdokumentováno.

 

Neléčený zánět může poškodit i ledviny

Je to sice nyní v USA velmi vzácné, že se u pacientů s těžkým aktivním a dlouhodobým 
onemocněním Bechtěrevovou chorobou rozvine, v důsledku dlouhodobé léčby nesteroidními 
antirevmatiky, tzv. amyloidosis“, což je choroba, při které v tkáních a tělesných orgánech 
usazuje abnormální množství bílkovin. Obvykle mají postižení aktivní Bechtěrevovu choroba, 
dále postižení menších kloubů, zvýšenou úroveň sedimentace červených krvinek a C-reaktivní 
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hladinu bílkovin (oboje je měřítkem intenzity zánětu), což může způsobit narušení funkce 
ledvin.

Občas se „amyloidosis“ vyskytuje u neléčených pacientů se zánětlivým onemocněním, 
dodává Dr. Tozmanová. Výsledkem může být „proteinuria“, což je zvýšené vylučování 
bílkovin močí, která signalizuje poškození ledvin. Nyní naštěstí už nevidíme mnoho 
podobných pacientů, protože nyní jsou k dispozici lepší léky, než byly k dispozici v minulosti. 
Nicméně, tato možnost onemocnění ledvin zde existuje, hlavně u pacientů k nekontrolovaným 
a neléčeným zánětem.

Poškození nervů zánětem

Pacienti s Bechtěrevovou chorobou mohou mít i problémy s chůzí, protože se v dolní části 
páteře může vytvořit zjizvení nervů zvané syndrom „cauda equina“. Zmíněný syndrom je 
neurologický problém, který se vyskytuje v dolní páteři a může vést k narušení chůze 
a k dalším vážným poruchám a vždy musí být zvažován u pacientů, kteří mají problémy 
s chůzí, zvláště dlouhodobě nemocných, říká Dr. Tozmanová.

U s Bechtěrevovou chorobou, hlavně u dlouhodobě nemocných, se dále může objevit 
i poškození krční páteře zvané „atlantoaxial subluxation“, kdy se krční obratle vychýlí z osy, 
což může následně způsobit poškození nervů. Stlačení míchy v krční páteři způsobuje bolesti 
krční páteře a ochablost krčních svalů. 

Střevní komplikace

Bechtěrevova choroba, ve spojení se záněty střev neboli enteropathic spondylitis, je jedním 
z pěti onemocnění na bázi Bechtěrevovy choroby, ovšem mnoho pacientů s Bechtěrevovou 
chorobou trpí i onemocněním zažívacího ústrojí. Až 60 % pacientů má bezpříznakový zánět 
tlustého střeva nebo i ilea (dolní část tenkého střeva). Nemoc, jako je Crohnova choroba, tj. 
zánětlivé onemocnění střev, způsobuje bolest střev, průjmy a ztrátu hmotnosti. Také se 
u pacientů s Bechtěrevovou chorobou může objevit i ulcerativni kolitida (opakující se 
vředovité onemocnění tlustého střeva), což je nespecifické onemocnění střev podobné 
Crohnově chorobě.

Dr. Tozmanová dále připomíná, že u pacientů nad 50 let by měla být pravidelně prováděna 
kolonoskopie, aby byly včas zachyceny všechny poruchy, jako jsou třeba polypy a další 
potenciální předrakovinová stádia.

Postižení kosterního aparátu a dalších orgánů

Navíc dodává, že mimo poruch a bolestí vazů a úponů v místech, kde jsou upevněny ke kosti, 
mohou ještě lidé s Bechtěrevovou chorobou trpět i metabolickým onemocněním kostí. 
Případy ubývání kostní tkáně (osteopenia) a osteoporózy byly prokázány dokonce 
i u pacientů, kteří měli Bechtěrevovu chorobou jen velmi krátce. Osteopenia je snížený obsah 
minerálů v kostech, ale ne až na tak nízké hodnoty, jako je to v případě osteoporózy, kdy kosti 
slábnou, křehnou a dokonce se někdy i samovolně lámou. 

Systémová onemocnění se mohou samozřejmě v určitém rozsahu lišit, říká Dr. Tozmanová, 
my ale potřebujeme být upozorněni v případě jakékoliv komplikace, ať se již vyskytuje 
u kteréhokoliv systémového orgánu, abychom mohli hned jednat. Tím nám velmi pomůžete.
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Biologické léčba

Dr. Tozmanová dále oznámila „dobrou zprávu“, že mnoho lidí s Bechtěrevovou chorobou 
velmi dobře reaguje na novou biologickou léčbu, zvláště léčbu anti-TNF přípravky, které 
způsobily v léčebných postupech revmatologie doslova revoluci. Tato léčba pomocí blokády 
tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) je léčbou biologickou, která podporuje odezvu na 
zánět způsobující hlavní problémy spojené s Bechtěrevovou chorobou, u zánětlivých 
onemocnění střev i u lupénky. TNF je „hlavní“ regulátor zánětu u mnoha lidských orgánů.

V nedávných měsících byl uveden na trh nový lék s názvem SIMPONI, aplikovaný pacientem 
injekčně jednou měsíčně, takže se počet léků na bázi TNF inhibitorů, schválených pro léčbu 
Bechtěrevovy choroby a chorob jí podobných americkým „Úřadem pro kontrolu léčiv 
a potravin“, zvýšil na čtyři.

Dr. Tozmanová na závěr konstatuje, že SIMPONI a další biologická léčiva pomáhají i při 
léčbě pacientů s „uveitis“ (zánět živnatky) a pomáhají snížit i postižení dalších kloubů 
u Bechtěrevovy choroby. Dokonce mohou i příznivě ovlivňovat i riziko onemocnění 
kardiovaskulárními chorobami, ale pro toto tvrzení zatím ještě není dostatečné množství 
podkladů.

Z anglického originálu přeložil Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)
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