
Komplikace při Bechtěrevově nemoci – jaké jsou a jak se projevují

Převzato z webové stránky SAA – Spondylitis Association of America (http://www.spondylitis.org)

Ačkoliv Bechtěrevova choroba primárně postihuje hlavně páteř, často mohou být chorobou 
zasaženy i další části těla. Choroba neprobíhá u všech nemocných stejně, dokonce se její 
průběh liší i u rodinných příslušníků. Z toho plyne, že některé komplikace, nebo symptomy, 
které s chorobou souvisí, jsou běžnější, jiné zase méně, některé se vyskytují jen vzácně. 
Například zánět duhovky, neboli iritis, je velmi často se vyskytující komplikací, na druhé 
straně jsou zase velmi vzácné neurologické potíže, postižení ramen je někde uprostřed.
Také chronická bolest, pramenící ze zánětu, je u každého jednotlivce různá a kolísá od mírné 
intenzity až po velmi silnou. 
Na připojeném obrázku jsou vyznačeny části těla, které Bechtěrevova nemoc postihuje.

Enthesitis – zánět v místě, kde je vaz napojen na kost
Zmíněný zánět v místech kde se šlachy a vazy napojují na kost je základním rysem 
Bechtěrevovy choroby. Tato místa se mohou nacházet na různých místech těla, které pak musí 
lékař vyšetřit na bolest a citlivost, jsou to tzv. „hot spots – horká místa“. 
Otoky a citlivá místa mohou být na páteři, v místě napojení páteře na pánev, na prsou a 
v patách. Paty mohou být i značně postiženy, bolesti pak velmi negativně ovlivňují nejen 
chůzi, ale i celkovou pohyblivost nemocného. Dvěma dalšími oblastmi nohou, které mohou 
být postiženy, jsou Achillovy šlachy a tzv. plantar fascia, neboli povázky chodidla uprostřed 
paty.

Záda&Páteř – Jak se choroba vyvíjí v čase
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Jedná se o proces hojení a odstraňování následků zánětu v místech napojení úponů a vazů na 
kost, zmíněný proces vede ke zjizvení tkání a následně k tvorbě nadbytečné kosti. Tudíž 
u pacienta s těžkou formou nemoci může zánětlivý proces vést v průběhu řady let k přeměně 
vazů v páteři na srostlou kost, podobně k tomu může docházet i u jiných kloubů. Zmíněný jev 
se nazývá ankylóza, čili znehybňování. 

Vývoj Bechtěrevovy choroby ilustruje připojený obrázek:

Právě proto je u Bechtěrevovy choroby silně zvýšené nebezpečí zlomenin páteře, protože je 
zde značně omezená pohyblivost i pružnost páteře. 
Ovšem ne každý pacient dospěje během nemoci až do výše popsaného stádia.
Srůsty obratlů mohou někdy vést k ohnutí páteře směrem kupředu, tedy k tzv. kyfóze, to 
znamená, že je kupředu nachýlena celá postava. Většinou se to děje jen u těžkých forem 
Bechtěrevovy nemoci, ovšem vzhledem k významnému pokroku ve vývoji léčby jsou 
podobné případy čím dál méně časté.
Je velmi důležité dodržovat pokyny lékaře týkající se pravidelného užívání léků, jak 
z hlediska dávkování, tak i s ohledem na předepsané intervaly, aby vám léky umožnily 
pravidelně denně cvičit a cítit se pak lépe. Je rovněž důležité stále věnovat patřičnou 
pozornost správnému držení těla a vyhnout se kyfóze. 
S nástupem nové generace léčebných postupů, viz např. biologická léčba, můžeme již více 
věřit, že se průběh Bechtěrevovy choroby podaří zpomalit, případně úplně zastavit, ovšem 
ještě bude nutné provést více studií, aby se to mohlo definitivně potvrdit.
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Kyčle a ramena
Kyčle jsou Bechtěrevovou chorobou postiženy asi u jedné třetiny pacientů. Onemocnění kyčlí 
se vyvíjí postupně, bolest se často vyskytuje v oblasti třísel, někdy i v kolenou, případně 
v přední části stehen. Zde se často mluví o tzv. „zástupné bolesti“, to pak činí často problémy 
jak postiženým, tak i lékařům, aby přesně zjistili, o co se vlastně jedná.
Postižení kyčlí už v počáteční fázi Bechtěrevovy nemoci je běžnější u velmi mladých lidí, 
bohužel zmíněný nástup nemoci v raném věku a s prvotním postižením kyčlí, znamená často 
horší prognózu nemoci.
Postižení ramen je zřídkavé a obvykle bývá jen mírné.

Hrudník
Dospělí s Bechtěrevovou chorobou mívají často bolesti v hrudi, které připomínají srdeční 
angínu nebo zánět pohrudnice (bolest při hlubokém nádechu, která se vyskytuje právě při 
zánětu vnější výstelky plic). Každý, kdo má podobné symptomy, by měl co nejdříve vyhledat 
lékaře, aby se vyloučila možnost jiného a ještě závažnějšího onemocnění. 
Často se stává, že klouby mezi žebry a páteří, také i ve spojení žeber s prsní kostí, postupně 
omezují roztažnost hrudníku v důsledku jejich dlouhodobého zánětu a zjizvení okolních tkání. 
Pokud se prokáže, že bolest je jednoznačně spojena s Bechtěrevovou chorobou a pacient není 
schopen provádět cvičení hlubokých nádechů, které je nezbytně nutné pro udržení dostatečné 
roztažnosti hrudníku, může si pacient pomoci i sám následujícími způsoby:

• Krátkodobou aplikací ledového obkladu na zánětem postižená místa
• Jemnou masáží oblasti krku a ramen
• Prováděním cvičení hlubokého nádechu po horké sprše nebo koupeli

Promluvte si se svým lékařem o možných dalších léčebných postupech
Jakmile vás lékař zbaví nejvážnějších problémů souvisejících s nemocí, pak mohou pomoci 
jedna až dvě sezení s fyzioterapeutem, případně s terapeutem specializovaným na nácvik 
dýchání, který vás naučí techniku „bráničního dýchání“, aby se maximalizovalo vaše dýchání.

Čelisti
Kolem 5 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou prodělalo zánět čelistních kloubů. To je velmi 
nepříjemné, protože zmíněný zánět činí problémy při otevírání úst při jídle.

Záněty očí - iritis (zánět duhovky) nebo i uveitis (zánět živnatky)
Přibližně 30 – 40 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou prodělá alespoň jednou v životě oční 
zánět. Iritis je závažná komplikace, která vyžaduje okamžitou léčbu očním specialistou. Níže 
jsou uvedeny jen obecné informace o očních zánětech, podrobnější informace najdete 
v materiálech, které se zabývají speciálně očními záněty.
Symptomy – zánět se vyskytuje často jen v jednom oku 
a projevuje se zrudnutím oka, bolestí, světloplachostí 
a zastřeným viděním. Oční specialista pomocí speciálního 
mikroskopu rozliší, zda se jedná o iritis, nebo zda je příčina 
potíží jiná, například podráždění oka, případně cizí těleso 
v oku.
Léčení – Běžně je zánět duhovky léčen očními kapkami 
nebo mastičkami s obsahem kortikosteroidů a kapkami na maximální roztažení zornice 
(atropin, scopolamin).

Únava u Bechtěrevovy nemoci
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Mezi hlavní stížnosti pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou patří pocit únavy, jak 
vyplynulo z nedávné studie provedené vědci v Chorvatsku. A co vlastně způsobuje pocit 
únavy u Bechtěrevovy choroby?
Únavu působí řada faktorů spojených s Bechtěrevovou nemocí, například nedostatek spánku 
způsobený fyzickými problémy, ovšem může být současně i vedlejším produktem nemoci 
jako takové.
Choroba je spojena se zánětem, je-li v těle přítomen zánět, tělo se s ním musí vyrovnávat. 
Uvolněním cytokinů (signálních proteinů, produkovaných buňkami, účastnících se významně 
imunitní odpovědi) během zánětlivého procesu se může významně projevit pocit únavy, 
rovněž může docházek k velmi slabé, někdy až k lehké anémii. Anémie rovněž přispívá 
k pocitu únavy. Léčba Bechtěrevovy choroby by tedy měla pomoci mimo jiné i snižovat jak 
anémii, tak i pocit únavy. Proto doporučujeme promluvit si o možnostech vhodné léčby 
s vaším lékařem.

Tip: Únava může být i součástí bolesti, proto se mimo lékaře můžete poradit 
i s fyzioterapeutem, jak se úsporně pohybovat, abyste snížili pocit únavy a frustrace.

Chorvatští vědci ze studie vyvozují, že intenzita únavy může být u pacientů se zánětlivou 
revmatickou nemocí i znakem jak aktivity nemoci, tak i funkčních schopností organizmu.
Jak se únava projevuje? 
Takto jsme se v roce 2004 dotazovali pacientů a zde jsou jejich odpovědi:
„V některých dnes jsem tak přilepený k pohovce, že nikdo z mé rodiny si ani nevšimne, že  
jsem přítomen a nikdo ode mne nečeká, že bych byl schopen projevit jakoukoliv aktivitu“ -  
Christie, Huntington Beach, CA.
„Cítím se, jako bych nosil sako, které má v každé kapse 20 kg a jako bych se brodil v melase 
s botami, které mají přísavky na podrážkách“ - Michael, NY.
„Ani jakékoliv množství spánku nesníží moji únavu, cítím se jako bych celý den chodil  
v olověné zástěře, která se užívá u rentgenů jako ochrana před zářením. Je to jako velmi těžká 
chřipka“ - Tim, Phoenix, AZ
„Ležím v noci v posteli a kvůli bolestem se musím pořád hýbat, prostě musím. Ke všemu, když  
se ráno „vzbudím“, mám pocit, jako bych dokonce v té posteli ani vůbec nebyl. Je pocit  
neskutečného vyčerpání. Ruce a nohy jsou jako z olova, ke všemu ještě pocit nezdaru, jako by 
toho všeho už nebylo dost“ -- Crystal, Cleveland, OH

Vzácné komplikace u dlouhotrvající Bechtěrevovy nemoci
U malého procenta pacientů dlouhodobě se potýkajících s Bechtěrevovou chorobou se mohou 
projevit i vzácné, ale velmi vážné komplikace. To je také důvod k tomu, aby byl každý 
pacient s Bechtěrevovou chorobou nejméně jednou ročně vyšetřen revmatologem. Takto lze 
jakoukoliv potenciální komplikaci zachytit ještě v raném stádiu, ještě dříve, než může dojít 
k trvalému nevratnému poškození organizmu.

a) Neurologické komplikace – Syndrom Cauda Equina
Tento termín zahrnuje skupinu neurologických onemocnění se širokou škálou klinických 
příznaků. Onemocnění je lokalizováno v zadní části páteře, přesněji na přechodu bederní 
a křížové páteře. Zde již neprobíhá páteřním kanálem mícha, ale pouze kořeny nervů, odborně 
se nazývá cauda equina.
Vzácně se i u dlouhodobě nemocných pacientů může vyskytnout problém s výše zmíněným 
svazkem nervů, například může dojít k zadržování moči, nebo naopak k jejímu nechtěnému 
uvolňování, což velmi negativně ovlivňuje kvalitu života. Může se přidat i podobné postižení 
střev, dále sexuální dysfunkce nebo bolest a zeslabení nohou.
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Pokud trpíte Bechtěrevovou chorobou velmi dlouho a pociťujete některý z výše uvedených 
symptomů, váš revmatolog vás hned pošle na konzultaci k neurologovi. 

Ledviny – Amyloidosis
Amyloidosis je velmi závažná choroba, při které se do některých orgánů a tkání ukládají 
proteiny, tzv. amyloidy, což má pro organizmus velmi negativní následky.
U některých lidí se mohou rozvinout problémy s ledvinami v důsledku dlouhodobé léčby 
nesteroidními antirevmatiky nebo jinými léky.  Ovšem v USA je tato komplikace jen velmi 
vzácná.

Srdce
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 nedomykavosti srdeční chlopně, v obou případech je nutný chirurgický zásah. 
Zmíněné problémy ale postihují necelá 2 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou a takřka vždy 
muže. Projevy onemocnění jsou snadno diagnostikovatelné při lékařském vyšetření, případně 
při vyšetření na kardiologii.

Bechtěrevova choroba a plíce
Omezení pohyblivosti hrudníku omezuje i roztažnost plic, takže je snížena schopnost získat 
dýcháním tolik kyslíku, kolik tělo potřebuje. Navíc zánět může způsobovat i zjizvení nebo 
fibrózu v horní části plic, což lze diagnostikovat pouze rentgenem. Proto se rentgen plic 
doporučuje provádět u pacientů s Bechtěrevovou chorobou každých 5 let. Někdy mají 
pacienti plicní nedostatečnost, která způsobuje, že se nachlazení nebo další infekce dýchacích 
cest hůře a déle léčí. Kouření je u Bechtěrevovy choroby jednoznačně kontraindikováno!

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