
Rozšíření terapeutických obzorů u Bechtěrevovy choroby - osteoporóza

Osteoporóza je komplikací Bechtěrevovy choroby, které lze poměrně snadno předcházet.

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

Dr. Walter P. Maksymowych, autor článku, působí jako profesor na lékařské fakultě univerzity  
v Albertě ve státě Edmonton v Kanadě, specializuje se na Bechtěrevovu chorobu a je členem 
mnoha mezinárodních vědeckých institucí.

U Bechtěrevovy choroby existuje několik aspektů, které mají významný 
vliv na její léčení a které jsou lékařskou komunitou plně doceňovány až 
nyní.  Jak  už  to  v podobných  případech  bývá,  přispělo  k  tomu 
rozhodujícím způsobem zavedení nové moderní techniky, v našem případě 
magnetické  zobrazovací  rezonance  (MRI).  Její  zavedení  nám pomohlo 
lépe porozumět určité  záhadě,  a  to  proč mají  pacienti  s Bechtěrevovou 
chorobou křehčí kostru, ačkoliv mají až nadbytek kostní tkáně, což je jev 
pro  tuto  chorobu  typický.  Zpětně  to  pak  vedlo  k zavedení  dalších 
léčebných postupů.

Proč mají pacienti s Bechtěrevovou chorobou křehčí kosti? Je zajímavé, že toto bylo zjištěno 
již  téměř  před  sto  lety,  kdy  jediným  dostupným  způsobem,  jak  provádět  výzkum  u této 
nemoci,  bylo  zkoumání  páteře  v rámci  pitvy  zesnulých  pacientů.  Několik  patologů  si  při 
řezání kostí všimlo, že u pacientů s Bechtěrevovou chorobou nůž neměl takřka žádný odpor, 
jako kdyby kost byla byla měkká a porézní. Tato pozorování byla časem vesměs zapomenuta 
a ignorována, objevila se opět až nyní, již v éře pokročilých radiologických zobrazovacích 
technik a molekulární imunologie.

Zavedení magnetické zobrazovací rezonance (MRI) přineslo několik nových poznatků, které 
například  velmi  pomohly  ke  zjištění,  jaký  je  rozdíl  mezi  revmatoidní  artritidou  (RA) 
a Bechtěrevovou chorobou (AS).  I když pacienti  s Bechtěrevovou chorobou vědí,  podobně 
jako pacienti s revmatoidní artritidou, že se jedná o zánětlivou chorobu postihující klouby, 
obvykle ale neví, že u Bechtěrevovy choroby je hlavní centrum zánětu v kosti přiléhající ke 
kloubu. Nazýváme to osteitidou, což znamená zánět v kosti. Právě MRI ukazuje u pacientů 
s Bechtěrevovou chorobou velmi často jen minimální zánět v kloubu, ale překvapivě silný je 
zánět  v kosti  navazující  na  kloub.  Tímto  se  Bechtěrevova  choroba  liší  od  revmatoidní 
artritidy, u které je dominantním rysem choroby právě zánět uvnitř kloubu. Ještě na doplnění, 
u Bechtěrevovy choroby je unikátní právě to, že zánět kosti probíhá hlavně v těch místech, 
kde se na ni napojují vazy a šlachy.

Klasickým příkladem může být i  napojení Achillovy šlachy na patní kost.  V naší instituci 
jsme viděli  řadu pacientů,  u kterých byla v zánětu celá patní  kost.  Zmínění pacienti  často 
dostávali injekčně kortikoidy do míst kolem Achillovy šlachy, ale jen s chabým výsledkem. 
To není až tak překvapující, když si uvědomíme, že hlavním zdrojem bolesti a zánětu je ve 
skutečnosti patní kost, nikoliv šlacha. Dalším příkladem může být rameno, zde praktičtí lékaři 
často nediagnostikují Bechtěrevovu chorobu správně a zaměňují ji za bursitis (pokud dochází 
k častému  namáhání  nebo  přemáhání  kloubů,  může  dojít  k rozvinutí  bolestivého  zánětu 
tíhového váčku „burzy/bursa“, nazývaného bursitida). nebo za tendonitis (zánět šlachy). Tito 
pacienti také mívají bolest a zánět v místě, kde se na ramenní kost napojují šlachy. I zde jsou 
injekce kortikoidů u mnoha pacientů neúčinné, protože hlavním zdrojem zánětu je opět kost. 
Tytéž jevy byly u pacientů s Bechtěrevovou chorobou prostřednictvím magnetické rezonance 
(MRI) pozorovány i na páteři, i zde vždy byla hlavním místem zánětu kostní tkáň obratlů.

http://www.spondylitis.org/


Pokud není místní zánět obratle léčen, může zde v konečném důsledku docházet ke značné 
ztrátě minerálů, což následně způsobí zkřehnutí kosti. Nyní ale víme, že existuje ještě další 
mechanismus, který může u pacientů s Bechtěrevovou chorobou vést ke zkřehnutí kostí. Jsou 
to silné záněty, ať již jsou kdekoliv v organizmu, které způsobují uvolňování některých látek 
do  krevního  oběhu,  tyto  látky  pak  následně  aktivují  buňky  v kostech  tak,  aby  doslova 
rozpouštěly  minerály  obsažené  v kostech.  Zmíněné  buňky  se  nazývají  osteoclasty  a jsou 
běžně v kostech přítomny, ovšem aktivují se jen občas, například tehdy, když je třeba kost 
„remodelovat“, třeba po námaze a zátěži způsobené různými aktivitami, mimo jiné i sportem. 
Tyto buňky vylučují kyseliny, která velmi účinně rozpouští kost, proto je pochopitelné, že 
organizmus  má  za  normálních  podmínek  tyto  buňky  pod  přísnou  kontrolou,,  nejúčinněji 
produkcí sexuálních hormonů, které typicky činnost zmíněných buněk zastavují. To je také 
hlavní důvod, proč je menopauza tak riskantním obdobím pro ženské kosti. Rychlé snižování 
produkce ženských sexuálních hormonů má totiž za následek aktivaci osteoclastů, jako kdyby 
byly tyto buňky najednou probuzeny po dlouhém období hibernace, tím vzniká u žen vysoké 
riziko vzniku osteoporózy. I dlouhotrvající zánět způsobuje trvalou aktivaci osteoclastů. Jak 
k tomu vlastně dochází?

Záněty, které se vyskytují v kloubech, zažívacím ústrojí, plicích apod. způsobují uvolňování 
široké palety molekul do krevního oběhu. Některé z nich způsobují zvýšení tělesné teploty, 
další zase únavu. Ale další zase způsobují trvalou aktivaci osteoclastů. To je také důvod, proč 
je pro pacienty s revmatoidní artritidou hlavním rizikovým faktorem osteoporóza a možnost 
zlomenin  páteře,  přestože  se  třeba  zánět  na  páteři  objevuje  jen  u krční  páteře  a v dalších 
páteřních  úsecích  již  nikoliv.  Podobně  je  to  u chronických  zánětů  střev  (colitis),  kde  je 
možným  důsledkem  zánětu  také  osteoporóza  i  s možností  vzniku  zlomenin  páteře, 
případně kyčelních kloubů. U pacientů s Bechtěrevovou chorobou jsou také uvolňovány do 
krve  stejné  molekuly,  které  rovněž  způsobují  aktivaci  osteoclastů.  Takže  pacienti 
s Bechtěrevovou  chorobou  trpí  dvojnásobným  negativním  účinkem,  co  se  týče  rozvoje 
osteoporózy. Mají místní záněty u kostních tkání páteře, ale také se u nich uvolňují do krve 
molekuly  látek  způsobujících  aktivaci  osteoclastů.  To  je  také  hlavním důvodem,  proč  je 
u pacientů s Bechtěrevovou chorobou tak velké riziko možnosti vzniku zlomeniny páteře. Aby 
to  bylo  ještě  horší,  páteř  člověka s Bechtěrevovou chorobou není  vůbec  pružná,  takže  je 
náchylná  ke  zlomení,  je-li  předmětem  nějakého  významného  vnějšího  působení,  hlavně 
nárazu. Proto pacientům nedoporučujeme hrát např. fotbal.

Dá se s tím vůbec něco dělat?  Odpověď zní  – ano a hodně. Nejprve musí pacienti  zůstat 
aktivní, nejen aby si uchovali sílu a pružnost, ale také i kvůli tomu, aby si udrželi v kostech 
potřebné minerály. Buňky, které tvoří kostní minerály, tedy osteoclasty, mají rády zátěžová 
cvičení.  Ovšem  opravdu  účinné  je  to  jen  tehdy,  pokud  jsou  tyto  buňky  také  patřičně 
zásobovány vhodnými živinami.  To znamená například spoustu vápníku,  kolem 1 500 mg 
denně. Zjednodušeně se dá říci, že mléčné produkty, jako jsou jogurty, sýry, velká sklenice 
odstředěného mléka mohou poskytnout kolem 300 mg elementárního vápníku denně. Totéž 
jako jedna extra silná tableta. Dávejte si prosím pozor na drahé přípravky s vápníkem, které 
často selhávají a požadované množství vápníku nejsou schopny zajistit. Důkladně čtěte štítky 
na obalech a vždy se ujistěte  o obsahu elementárního vápníku,  protože to,  co se skutečně 
počítá,  není  celková  hmotnost  tablety  (bývá  často  na  štítcích  uváděna),  ale  pouze  obsah 
elementárního vápníku. Pro dobrou výživu je třeba ještě organizmu dodat denně 800 jednotek 
vitamínu  D.  Je  překvapující,  jak  velké  procento  pacientů  s Bechtěrevovou  chorobou  trpí 
deficitem v příjmu vitamínu D, podle mých zkušeností  z praxe je  to  asi  20 %. Obyvatelé 
severní Ameriky nejsou velcí milovníci pití mléka, pokud jste mezi nimi, pak je velmi nutné si 
potřebnou dávku vitamínu D i vápníku dokupovat.

 



Existuje nějaký test, který by posoudil, zda již jste mezi pacienty s rizikem zlomenin páteře? 
Běžně se to provádí měřením hustoty kostí, často se to mylně zaměňuje se skenováním kostí. 
V USA je tento test běžně dostupný a z mého pohledu by ho měl podstoupit každý pacient 
s Bechtěrevovou chorobou alespoň jednou za 10 let.  Pokud se už nějaká zlomenina kosti 
vyskytla, pak by měl být test proveden bez ohledu na to, jak dlouho pacient Bechtěrevovou 
chorobou trpí. Je to stejný přístup jako v případě osteoporózy u žen po menopauze. Provádí se 
podobný  skríning  u pacientů  s Bechtěrevovou  chorobou?  Nedávný  průzkum  britských 
revmatologů prokázal, že pouze malá část pacientů se podrobila testu na hustotu kostí a jeví 
se jako velmi pravděpodobné, že výsledky v USA se nebudou příliš lišit. Prostě osteoporóza 
u pacientů  s Bechtěrevovou chorobou není  zatím chybně považována za závažný problém 
a bude proto nutné v této oblasti radikálně zasáhnout.

Existují účinné farmaceutické přípravky, které by problém řešily? Prokázalo se, že několik 
přípravků účinně osteoporózu léčí. Jedná se o léčiva jako Fosamax a Actonel, které patří do 
třídy léků zvaných biofosfonáty. Tyto léky patří mezi nejbezpečnější, které kdy byly v historii 
farmakologie vyvinuty.  Ukázaly se jako velmi účinné u různých forem osteoporózy a mají 
stejně příznivý účinek u mužů i žen. Přestože zatím nebyly specificky testovány na pacientech 
s Bechtěrevovou chorobou, není žádný důvod k předpokladu, že by i v tomto případě neměly 
být stejně účinné. Naše skupina na univerzitě v Albertě studovala jiný biofosfonát, s názvem 
Pamidronate,  zkoumali  jsme jeho účinek na pacienty s Bechtěrevovou chorobou.  A zjistili 
jsme překvapující věc, že pacienti pozorovali i snížení bolestí a ztuhlosti. Pozoruhodná je ta 
vlastnost  přípravku,  že  se  „zabydluje“  právě  v kostech,  zvláště  tam,  kde  je  zánět 
nejintenzivnější.,  ovšem  na  druhé  straně  je  z organizmu  velmi  rychle  odstraňován 
vylučováním močí. To ale znamená, že lze dosáhnout vysokých koncentrací přípravku právě 
tam,  kde  je  to  nejvíce  žádoucí,  to  je  v místech  zánětů  kostí.  Při  zmíněných  vysokých 
koncentracích přípravek nejen ničí osteoclasty, tedy buňky rozpouštějící kosti, ale také buňky 
se zánětem. Tím je možné vysvětlit, proč nejen zabraňuje ztrátě minerálů z kostí, ale současně 
i potlačuje příznaky zánětu. Stinnou stránkou přípravku je to, že že je podáván intravenózně, 
ačkoliv  jsme  již  vyvinuli  postup,  který  vyžaduje  pouze  omezenou  pulsní  léčbu  a  tak 
poškozuje mnoha pacientům úlevu po poměrně dlouhou dobu. Někteří  pacienti  pociťovali 
bolest těla a bolesti po první intravenózní aplikaci, zvláště pokud měli nedostatek vitamínu D, 
ale v další léčbě se to obvykle již neprojevovalo.

I novější přípravky pro léčbu Bechtěrevovy choroby, jako jsou např. Embrel nebo Remicade 
mohou také působit preventivně proti ztrátě minerálů z kostí tím, že dostanou osteoclasty zpět 
do stavu „hibernace“. Zatím není známo, zda jednodušší protizánětlivé přípravky, jako např. 
Celebrex a Vioxx, jsou v tomto směru účinné také.

Pacienti s Bechtěrevovou chorobou mají možnost účinné prevence, protože osteoporóze lze 
poměrně snadno předcházet.  Bohužel  mnoho lékařů  „první  linie“  zatím o této komplikaci 
Bechtěrevovy choroby ví jen velmi málo, takže to vypadá, že je zde další kus práce pro SAA 
(Americké  sdružení  pro  ankylozující  spondylitidu  -  u  nás  v  ČR  je  tato  nemoc  běžněji 
nazývána Bechtěrevovou chorobou).
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