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Důležitá poznámka k p řekladu 
 
Protože se jedná o překlad příručky pro pacienty s Bechtěrevovou 
chorobou z anglického originálu, jsou zde obsažena i některá 
doporučení, vztahující se ovšem na podmínky ve Velké Británii. 
Proto jsou v podobných případech k textu připojeny komentáře, 
jak postupovat u nás v ČR.  
Jako obdoba NASS ve Velké Británii existuje v ČR občanské 
sdružení s názvem  
 
Klub becht ěrevik ů 
 
Je to pacientská organizace všech lidí, kteří mají zájem 
o zlepšení životních podmínek nemocných s Bechtěrevovou 
chorobou. Členové klubu jsou organizováni v krajských 
organizacích, které pak zastřešuje celostátní vedení Klubu. 
Co získáte členstvím v Klubu bechtěreviků: 

� přístup k informacím o Bechtěrevově chorobě a dalších 
revmatických chorobách. 

� možnost účastnit se všech aktivit Klubu bechtěreviků v celé 
České republice i v zahraničí. 

Kolik vás to bude stát? Na rok 2011 činí členský příspěvek 
300 Kč. V tomto příspěvku je zahrnuta i cena předplatného 
našeho klubového časopisu „Bechtěrevik“. 50,- Kč z členského 
příspěvku slouží krajským výborům na jejich činnost 
Sídlo organizace je v Revmatologickém ústavu, poštovní adresa 
ústavu je: Na Slupi 4, 128 50 Praha 2. 
Klub bechtěreviků je členem ASIF – Mezinárodní federace 
nemocných Bechtěrevovou chorobou, stejně jako britská 
organizace NASS.  
Webová stránka ASIF: http://www.asif.rheumanet.org),  
 
Kontakty na Klub becht ěrevik ů 
Poštovní adresa: Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 
Webová stránka: http://www.klub-bechtereviku.cz 
Facebook: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=131490333530948 
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Předseda Klubu becht ěrevik ů: Jindřich Fanta 
Mobil - 605 256 826 
E-mail: jindrich.fanta@volny.cz, klub-bechtereviku@seznam.cz 
 

 
 

Místop ředseda Klubu becht ěrevik ů: Loudová Alena 
Mobil - 602 345 018 
E-mail: albeacz@volny.cz, klub-bechtereviku@seznam.cz 
http://www.rekondice.klub-bechtereviku.cz 
 

 
 
Klubový časopis Becht ěrevik 
 
Časopis vychází měsíčně a obsahuje řadu informací, jak z centra, 
tak i z jednotlivých krajských organizací. Jsou to informace 
o akcích nejrůznějšího druhu, počínaje rekondicemi a konče 
turnaji v bowlingu. Samozřejmě zde nemohou chybět i zásadní 
informace, týkající se státní správy, zejména s ohledem na 
připravované reformy a jejich možný dopad na zdravotně 
handicapované lidi. 
A také jsou zde obsaženy informace týkající se nejnovějších 
poznatků o léčbě Bechtěrevovy nemoci, včetně informací 
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o dalších podpůrných léčebných metodách.  
Zvláštní důraz je kladen na propagaci pravidelného cvičení, 
protože to je alfa a omega, určující budoucnost každého 
bechtěrevika. 
 
 
Ukázka obálky časopisu 
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Úvod 

Pokud trpíte ankylozující spondylitidou, která se obvykle ve světě 
označuje zkratkou AS (v ČR je pro AS běžnější pojmenování 
Bechtěrevova nemoc), jistě budete mít řadu dotazů týkajících 
se vaší choroby. Proto britská Národní společnost pro 
ankylozující spondylitidu vydala tuto brožuru, ve které se nalézají 
odpovědi na otázky, které pacienti trpící Bechtěrevovou chorobou 
nejčastěji pokládají. Jsou zde obsaženy i praktické rady, jak si 
můžete i sami pomoci vyrovnat se s nemocí. 
Přečtení příručky může být užitečné nejen pro vás, ale i pro vaši 
rodinu, přátele, kolegy v práci, případně může být zajímavé i pro 
vašeho obvodního lékaře. Pokud byste potřebovali další kopie, 
jsou volně a zdarma dostupné v NASS. 
V důsledku nevyhnutelných bolestí, které sebou Bechtěrevova 
choroba přináší, její diagnóza často vzbuzuje frustraci a strach. 
Někteří lidé se velmi snaží příznaky nemoci co nejdéle ignorovat 
a dokonce si nechtějí ani připustit, že tuto nemoc mají. Avšak 
naše zkušenost ukazuje, že lidé s aktivním přístupem ke své 
nemoci mohou její průběh velmi pozitivně ovlivnit.  
Navíc existují rehabilitační cvičení, která pomáhají účinně snížit 
negativní vliv nemoci na držení těla, i na pohyblivost páteře 
a kloubů. Zde v příručce jsou uvedeny i některé typické příklady 
výše zmíněných cviků. Váš fyzioterapeut vás bude vést tak, aby 
cvičení vyhovovalo vašim individuálním potřebám. Pro tisíce 
našich členů znamenalo cvičení významný přínos, proto věříme, 
že taktéž tomu bude i u vás. 
Pokud chcete být vždy informován o nejnovějších způsobech 
léčení Bechtěrevovy choroby i o všech dalších záležitostech 
vztahujících se k chorobě, bude pro Vás velmi užitečné, když 
se stanete členy sdružení NASS. Tato příručka obsahuje všechny 
podrobnosti o sdružení a jeho službách pacientům. 
Věříme, že pro Vás bude tato příručka užitečná.  
Zejména vám přejeme všechno dobré. 
 

Jane Skerrett 
Ředitelka NASS 
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Bechtěrevova choroba – 
některá fakta o nemoci 

Co pro Vás diagnóza znamená? 
 
Ankylosis značí spojení, sloučení 
dohromady, spondylitis znamená 
zánět páteře, obě slova pocházejí 
z řečtiny. Takže AS, neboli 
Bechtěrevova choroba, znamená to, 
že některá nebo i všechna skloubení 
kostí páteře spolu postupně srůstají. 
Ovšem úplný srůst celé páteře není 
běžný, většina nemocných lidí má 
na páteři jen částečné srůsty, občas 
omezené jen na pánevní kosti. 
 
Co je to páte ř? 
 
Páteř tvoří 24 obratlů a 110 
skloubení. Existují 3 sekce páteře, 
7 krčních, 12 hrudních a 5 
bederních obratlů. Krční část páteře 
je nejpohyblivější. Každý obratel 
v hrudní části má na obou stranách 
napojena žebra. Pod bederním úsekem je umístěna koso-
čtverečná křížová kost, která tvoří spojení páteře s pánví. Spojení 
mezi stranami křížové kosti a zbytkem pánve je nazýváno 
sakroiliakální skloubení. A toto místo je obvykle počátkem, kde 
začíná bolest bederní páteře a odkud se Bechtěrevova choroba 
začíná rozvíjet dále. 
 
Co je p řesně Becht ěrevova choroba? 
 
Je to bolestivé progresivní revmatické onemocnění, které 
negativně působí hlavně na páteř, ale může napadat i další 
klouby, šlachy a vazy. Může postihnout i další orgány, např. oči, 
plíce, střeva, kůži, dokonce i srdce. 
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Co způsobuje Becht ěrevovu chorobu? 
 
Zatím se to přesně neví. Dosud medicínské výzkumy prokázaly, 
že 96 % lidí trpících Bechtěrevovou chorobou sdílí stejný 
genetický buněčný znak – lidský leukocytní antigen B 27 
(HLA B27). Je proto v tomto případě možné, že imunitní systém 
nedokáže bojovat s některými, obvykle zcela neškodnými 
mikroorganizmy, ty pak přicházejí do styku s HLA B27 a spouštějí 
nepřátelskou reakci imunitního systému proti vlastnímu tělu. 
Připouští se i možnost, že Bechtěrevovu chorobu může spustit 
i střevní infekce. Symptomy se také mohou objevit i po delším 
období nuceného pobytu na lůžku, např. po zranění při dopravní 
nehodě, kdy akceleruje již dříve existující, ale jen mírná forma 
onemocnění. 
I skupina symptomů, známá jako reaktivní artritis, může také vést 
k Bechtěrevově nemoci. Tyto symptomy zahrnují iritis (zánět 
duhovky), nebo uveitis (zánět živnatky), případně oba záněty 
dohromady, které způsobí to, že oko je zarudlé, bolestivé, 
světloplaché a se subjektivním pocitem, jako by byl v oku písek. 
Lidé s reaktivní artritidou mohou být postižení rovněž chorobou 
zvanou uretritis, zde se jedná o záněty močovodu, objevuje se 
bolest při průchodu moči, případně výtok z penisu (obvykle při 
ranním vstávání) a také zvýšená frekvence nucení na moč. Ženy 
mohou též pociťovat bolest, ale obvykle netrpí výtokem z močové 
trubice. Reaktivní artritis také někdy končí i jako artritida, 
postihující hlavně  velké klouby v nohách, a je doprovázena 
bolestí kloubů v bederní páteři, zvláště v noci nebo při chůzi. 
 
Co se ve skute čnosti d ěje? 
 
Zánět se nachází v místech, kde se vazy a šlachy napojují 
na kosti (enthesis). Poté následuje určité poškození kosti právě 
v místech napojení (enthesopathy). Jakmile zánět ustoupí, pak 
se zahájí proces hojení a začne se vyvíjet nová kost. Projevuje 
se to omezováním ohebnosti, protože pružné vazy a šlachy jsou 
nahrazovány kostí. Opakování zmíněných zánětlivých procesů 
vede k další a další tvorbě kostní tkáně, tudíž jednotlivé obratle, 
tvořící páteř, postupně srůstají. Nejprve se to obvykle projevuje 
u pánve. Postižení bederní, hrudní a krční páteř pak již může 
následovat dříve nebo později. 
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Je „ankylosis spondylitis“ (Becht ěrevova choroba) stejná 
nemoc jako „spondylosis? 
 
Nikoliv. Názvy chorob jsou sice podobné, ale jedná se o rozdílná 
onemocnění. Spondylosis je termín charakterizovaný v angličtině 
jako „wear and tear“ tedy volně přeloženo „obnošený a již jen 
k dotrhání“, jedná se tedy o degenerativní onemocnění, které 
postihuje hlavně starší lidi, 
 Bechtěrevova choroba je zánětlivý proces, který vede ke vzniku 
nové kostní tkáně a k postupnému srůstání kloubů. Proto např. 
rehabilitační cvičení, velmi vhodné a žádoucí pro Bechtěrevovu 
chorobu, může být naopak velmi škodlivé právě pro lidi trpící 
diagnózou spondylosis. 
 
Je Becht ěrevova choroba rozší řená? 
 
Bechtěrevova choroba postihuje přibližně jednoho muže z dvou 
set a jednu ženu z pěti set, probíhá u každého nemocného 
v různém rozsahu a intenzitě nemoci. 
 
Kdo m ůže onemocn ět Becht ěrevovou chorobou? 
 
Muži, ženy a dokonce i děti. Typicky nemoc začíná již u lidí 
od věku od necelých 20 až do 30 let, průměrný věk je 24 let. 
Ovšem symptomy nemoci se mohou objevit v jakémkoliv věku 
a navíc je velmi často značný odstup mezi skutečným nástupem 
nemoci a formálním zjištěním diagnózy. Bechtěrevova choroba je 
častější u mužů, kteří jsou chorobou postihování téměř třikrát 
častěji, než ženy. 
 
Je průběh Becht ěrevovy choroby r ůzný u muž ů, případn ě 
žen a dětí? 
 
Ano, choroba má tendenci u mužů, žen a dětí probíhat odlišně. 
Muži - nejčastěji je postižena pánev a páteř. Zasaženy mohou být 
i ostatní klouby, jako jsou hrudní koš, kyčle, ramena a nohy 
od kotníků dolů. 
Ženy - postižení páteře je obvykle mírnější, než u mužů. 
Zasažena dále bývá i pánev, kyčle, kolena, zápěstí a kotníky. 
Děti - vznik Bechtěrevovy nemoci ve věku pod 11 roků je velmi 
neobvyklý. Typicky jsou jako první klouby napadena kolena, 
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kotníky, chodidla, kyčle a pánev. U mladistvých se jen velmi 
zřídka vyskytuje bolest zad. Bechtěrevova choroba zde může 
vést k trvalému onemocnění kyčelního kloubu s jeho nezbytnou 
náhradou v dospělosti. 
 
Jak se projevují p říznaky Becht ěrevovy choroby? 
 
Typické příznaky Bechtěrevovy choroby jsou následující: 

− Pomalý a postupný vznik bolesti zad a ztuhlosti trvající 
týdny i měsíce, nikoliv jen hodiny nebo dny. 

− Ranní ztuhlost a bolest, postupně během dne klesající 
vlivem pohybu. 

− Přetrvávání ztuhlosti po více jak 3 měsíce (v protikladu 
ke krátkým atakám u jiných diagnóz). 

− Zlepšení stavu po cvičení a naopak zhoršení po odpočinku. 
− Úbytek hmotnosti zejména v počátečních stádiích nemoci. 
− Únava. 
− Pocit horečnatosti a noční pocení 

 
Jak se zjistí, že mám Becht ěrevovu chorobu? 
 
Pokud máte typické příznaky Bechtěrevovy choroby, jako je 
bolest zad a ztuhlost, které jsou horší v klidu, než při aktivním 
pohybu, pak navštivte vašeho lékaře. Lékař vám pravděpodobně 
prohlédne záda, aby zjistil, je-li zde i ztráta hybnosti a nejspíše 
vás pošle na rentgen pánve. Pokud zde bude podezření 
na Bechtěrevovu chorobu, pak budete předán revmatologovi. 
Dále budou pravděpodobně provedeny krevní testy, ty ovšem již 
k potvrzení diagnózy nejsou nezbytné. 
 
Ovliv ňuje Becht ěrevova choroba i další klouby? 
 
Ano, Bechtěrevova choroba postihuje i ostatní klouby, například 
může způsobovat bolest a otoky kyčelních kloubů, kolen 
a kotníků. V zásadě může být postižen libovolný kloub. Ve většině 
případů se bolest a otoky po léčbě uklidní. Je obzvláště důležité 
procvičovat kyčelní klouby, aby nedošlo k jejich ztuhnutí v ohnuté 
pozici, která Vás pak nutí naklánět se dopředu. I paty mohou 
způsobovat velmi nepříjemné bolesti ve dvou oblastech. 
Nejčastěji to je pod povrchem, asi 3 cm od zadní části chodidla. 
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Nazývá se to „plantar fascitis“ a může trvat po řadu týdnů. Bolest 
se také může objevovat i v zadní části paty, kde se Achillova 
šlacha napojuje na patní kost. Bolest může zhoršovat nesprávná 
„tlačící“ obuv. 
 
Může Becht ěrevova choroba ovliv ňovat i další orgány? 
 
Ano. Bechtěrevova choroba může negativně působit i na další 
orgány, např. na oči, srdce a plíce. Ovšem tyto projevy nebývají 
takové, aby ohrožovaly život, obvykle se dají relativně snadno 
léčit. 
 
Jak Becht ěrevova choroba ovliv ňuje o či? 
 
Bechtěrevova choroba způsobuje zánět duhovky a jejího napojení 
na vnitřní stranu oka, tj. živnatky. U 40 % lidí s Bechtěrevovou 
chorobou se vyskytl zánět duhovky (případně živnatky), jednou, 
nebo vícekrát. Obvykle je prvním příznakem lehce zastřené 
vidění v jednom oku, hlavními příznaky pak bývají prudká bolest 
postiženého oka, světloplachost a silná zarudlost. Aby 
se předešlo trvalému poškození oka, je nutné zahájit co nejdříve 
léčbu. V tomto případě není na místě návštěva u obvodního 
lékaře, je nutné navštívit ihned oční oddělení s příslušnými 
specialisty. Řekněte jim, že máte Bechtěrevovu chorobu, 
dostanete oční kapky, nebo jiné odpovídající protizánětlivé léky, 
které mohou potlačit zánět už během několika hodin.  
Pokračujte v léčení do té doby, dokud oční zánět zcela nevymizí. 
Záněty duhovky se bohužel často opakují. 
 
Jak může Becht ěrevova choroba ovlivnit srdce? 
 
Bechtěrevova choroba ovlivňuje srdeční činnost jen zřídka 
a nikoliv významně. Ve většině případů je postižení tak malé, 
že je velmi těžké ho vůbec diagnostikovat. Bechtěrevova choroba 
může způsobovat i nedomykavost aortální chlopně. Ačkoliv 
častěji je chorobou ovlivňován přenos elektrické aktivity v srdci, 
obvykle to ale pacient ani nezaregistruje. 
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Jak může Becht ěrevova choroba ovlivnit plíce? 
 
Bechtěrevova choroba vás nečiní náchylnějšími k infekcím plic 
nebo hrudníku, ovšem může ovlivnit žeberní skloubení 
a mezižeberní svaly, což pak může působit bolesti při dýchání, 
kýchání a kašli. Výsledkem je pak nedostatečná ventilace plic. 
Měli byste si zvolit vhodné cvičení popsané v příslušné části této 
příručky, které Vám pomůže udržet normální pohyblivost hrudního 
koše. Vzácně mohou plíce zjizevnatět, což je známé jako tzv. 
pulmonary fibrosis (plicní fibróza). Tato diagnóza se zjistí 
rentgenem, ale běžně se neprojevuje žádnými příznaky. 
U nejzávažnějších forem Bechtěrevovy choroby může hrudní koš 
zcela ztuhnout a tím se velmi negativně ovlivní dýchání, tj. vdech 
a výdech. To ovšem stále neznamená konec dýchání, svaly 
bránice pokračují v činnosti a nastupuje tzv. břišní dýchání, kdy 
se břicho vydouvá a vrací zpět tak, jak probíhá dýchání.  
Velké porce jídla nebo těsný oděv mohou zvyšovat námahu 
potřebnou na dýchání, jest tedy lépe zmíněným problémům 
předcházet.  
Zcela zásadním požadavkem je rovněž přestat kouřit, nejen 
proto, že kouření zhoršuje dýchání, ale i proto, že může způsobit 
potenciálně nebezpečné infekce plic a hrudníku. Výzkumy také 
ukazují, že kouření zhoršuje i symptomy Bechtěrevovy choroby. 
 
Je s Becht ěrevovou chorobou spojeno ješt ě nějaké další 
onemocn ění? 
 
S Bechtěrevovou chorobou souvisí několik dalších nemocí, 
např. psoriáza neboli lupenka. Lupenka způsobuje tvorbu 
šupinatých ploch na kůži těla i hlavy. Může také vést ke vzniku 
mírně odlišné formy artritidy (zánět kloubů).  
Sexuálním stykem se může člověk nakazit infekcí nazývanou 
„nespecifická urethritis“, neboli zánět močové trubice, kterou 
způsobuje mikroorganizmus zvaný chlamidia. To někdy může 
vést i k dalším příznakům reaktivní artritidy. 
Vředový zánět tlustého střeva a Crohnova nemoc mají také vztah 
k Bechtěrevově chorobě, ale nejsou jí způsobovány. Příznakem 
jsou zde krvavé průjmy, často spojené s horečkou, ztrátou 
hmotnosti a může se v některých případech vyskytnout 
i peripheral arthritis (periferní zánět kloubů). S Bechtěrevovou 
chorobou může souviset i osteoporóza. 
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Probíhá Becht ěrevova nemoc u každého pacienta stejn ě? 
 
Nikoliv.  Bechtěrevova nemoc je velmi různorodá, někteří lidé 
nemají prakticky žádné příznaky, zatímco jiní jsou postiženi velmi 
vážně. Ovšem zde v NASS víme, že pacientům, kteří se účastní 
patřičných rehabilitačních cvičení, se daří lépe, než těm, kteří 
necvičí. 
 
Jaké je riziko p řenosu Becht ěrevovy choroby i na d ěti? 
 
Pokud má dotyčný gen HLA B27, pak je zde pravděpodobnost 
50 %, že stejný gen zdědí i jeho potomek. Avšak zmíněný gen má 
7 % populace, ale pouze u 5 % z celkového počtu nositelů genu 
se vyvine Bechtěrevova choroba. Tudíž je pravděpodobnost 
přenosu na děti velmi nízká. Pokud ovšem dítě začne mít 
problémy s klouby, pak je rozumné uskutečnit návštěvu 
u revmatologa. 
 
Jaké je souhrnné zhodnocení? 
 
Bechtěrevova choroba není život ohrožující onemocnění 
a u každého probíhá poněkud odlišně. Pokud se u vás objeví 
příznaky Bechtěrevovy choroby, musíte počítat s tím, že vás už 
budou doprovázet po mnoho let, až do konce života. V klasickém 
případě je to ztuhnutí bederní páteře způsobené nárůstem 
nadbytečné kostní tkáně, poté i ztuhnutí hrudní páteře a krku.  
Pokud budete cvi čit a dbát na správné držení t ěla, můžete 
se nejzávažn ějším d ůsledk ům choroby vyhnout. 
 



 
 
Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou Strana 14 z 33 
 

Doporučená léčba 

Medikace – lé čba léky 
 
Bechtěrevova choroba není vyléčitelná, neexistuje na ni žádný 
lék. K léčbě se používají nesteroidní protizánětlivé léky, které 
spolu s léky potlačujícími bolest pomohou snížit bolestivé projevy 
nemoci, zlepšit spánek i celkovou životní pohodu, užívá je více 
než 80 % pacientů. 
U pacientů, kteří mají problémy způsobované nežádoucími 
vedlejšími účinky nesteroidních antirevmatik, mohou být účinné 
i jednoduché léky proti bolesti, jako je třeba Paracetamol.  
Pro další, zvláště pro ty, kteří trpí zánětlivými střevními nemocemi 
(Crohnova choroba nebo ulcerative colitis, které byly popsány 
výše), případně artritidou periferních kloubů, mohou být použity 
další antirevmatické léky, jako je např. sulphasalazine. 
Pro pacienty s těžkou formou Bechtěrevovy nemoci je nyní 
k dispozici nový typ léčby, která je nazývána anti-TNF (biologická 
léčba) a léčení je prováděno formou injekcí nebo infuzí. Tato 
léčba je ale prováděna pouze u nejtěžších forem nemoci a je 
velmi drahá. 
Ovšem léky jsou pouze poloviční odpovědí na otázku. Právě 
vhodné cvičení je naprosto zásadní pro zvládání Bechtěrevovy 
choroby. Léky vám pouze pomohou k tomu, aby se vám při 
cvičení ulevilo od bolestí. 
 
Fyzioterapie (fyzikální lé čba) 
 
Fyzikální léčba má značný vliv, ne-li zcela rozhodující, na 
konečnou podobu vaší Bechtěrevovy choroby. Fyzioterapeut Vás 
naučí, jak pravidelně denně cvičit, jak protahovat páteř, bude vám 
vysvětlovat důležitost pravidelného cvičení pro vaši postavu a 
další vývoj nemoci. Také se dozvíte, jak zvýšit rozsah pohybu 
některých kloubů, zejména páteře a kyčlí. 
Je také velmi důležité udržet váš svalový korzet dostatečně silný, 
protože nedostatek pohybu svaly oslabuje, pak to může trvat 
velmi dlouho, než se je podaří znovu posílit. Také se dozvíte, 
že je nutné některé svaly protahovat, aby nedocházelo k jejich 
zkracování.  
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Jakákoliv forma kardiovaskulárního cvičení je přínosná, zejména 
tehdy, když dochází k zadýchání, zlepšuje se roztažnost 
hrudníku, snižuje únava a zlepšuje se spánek. 
Kontaktujte NASS pro informaci o cvičení na DVD nebo 
na videokazetě, abyste podle nich mohli cvičit doma. Pokud 
se připojíte k naší společnosti, pak se budete moci účastnit 
večerních odborně vedených fyzioterapeutických skupinových 
akcí organizovaných nejbližší pobočkou NASS jednou týdně. Zde 
se za akci platí malý poplatek.1 
Některé příklady cvičení budou uvedeny dále v této příručce. 
Je velmi důležité zůstat stále fyzicky aktivní a užívat si zvolené 
rehabilitační cvičení. Velmi přínosné je plavání, protože v prostře-
dí beztíže jsou procvičovány všechny klouby a svalové skupiny. 
Co nejvíce měňte plavecké styly, pokud je to potřebné, používejte 
dýchací trubici (šnorchl). 
Vyhýbejte se kontaktním sportům, jako je např. ragby nebo 
zápas. Jen s velkou opatrností by měly být provozovány i sporty 
spojené s dopady a nárazy, jako jsou například basketbal, házená 
nebo tenis, případně step aerobik, zejména pokud jejich 
provozování způsobuje zhoršení Vašich obtíží. Při jakýchkoliv 
aktivitách používejte sportovní obuv s vložkami tlumícími nárazy, 
které pomáhají snížit namáhání vašich kloubů. 
 
Držení t ěla 
 
Níže psané se vztahuje k držení vašeho těla v kterémkoliv 
denním i nočním čase. Špatné držení těla je velmi zhoubné pro 
konečnou pozici vaší páteře. Je velmi užitečné se každý den 

                                                      
1 Poznámka 
Klub bechtěreviků o.s. ČR – Dříve jsme prodávali cvičení na 
videokazetě, nyní se nám podařilo nechat vylisovat tuto kazetu na 
DVD, které nabízíme všem zájemcům o cvičení. Jsou zde cviky 
vhodné pro Bechtěrevovu chorobu, ukázka je k nahlédnutí na 
webové stránce: www.klub-bechtereviku.cz.  
Máme v ČR pobočky ve všech krajích naší vlasti, kde se snažíme 
chodit společně cvičit do bazénu i tělocvičny. Kontaktujte naše 
krajské pobočky (možnosti zjištění kontaktů na: 
www.klub-bechtěreviku.cz – v levé liště – spojení na kraje) nebo 
emailem klub-bechtereviku@seznam.cz – poradíme vám. 
 



 
 
Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou Strana 16 z 33 
 

na 10 minut protáhnout tak, že si lehnete na záda na pevnou 
podložku s koleny do pravého úhlu, s chodidly na podlaze. 
Snažte si zvyknout na tuto pozici i při spaní a používejte co 
nejméně polštářů. 
Můžete také zjistit, že i doplňková cvičení, jako jsou např. cviky 
„pilates“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilates), nebo jóga apod., 
mohou také velmi účinně působit nejen na zlepšení držení 
vašeho těla, ale i na rovnováhu, pohyblivost a sílu. 
 
Alternativní lé čba 
 
Podporujeme lidi, aby dělali cokoliv, co jim pomáhá, ovšem 
za předpokladu, že to pro ně není nebezpečné. Vzhledem 
ke tvorbě nadbytečné kosti a možné osteoporóze, existuje 
u pacientů s Bechtěrevovou chorobou zvýšené riziko možných 
zlomenin, neměly by být proto provozovány silné manipulativní 
zásahy a sportovní masáž. 
Členové NASS vyzkoušeli celou řadu alternativních terapií, jako 
jsou např. akupunktura, hloubková tkáňová masáž, aromaterapie, 
reflexologie a homeopatie. Zatím nebylo prokázáno, že by 
alternativní terapie přinášely nějaké výhody ve srovnání 
s konvenční léčbou, ačkoliv existují důkazy, prokazující určitý 
kladný přínos masážních a relaxačních technik.  
Pokud chcete zkusit alternativní medicínu, vždy se ujistěte, 
že příslušný lékař, který ji provozuje, plně rozumí povaze 
Bechtěrevovy choroby a je členem odpovídající profesní 
organizace. 
 
Chirurgické zásahy 
 
Chirurgie hraje v léčbě Bechtěrevovy choroby jen okrajovou roli. 
Asi 6 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou potřebuje náhradu 
kyčelního kloubu, tím se úspěšně eliminuje zdroj bolesti a vrátí 
se kloubu pohyblivost. Pouze vzácně je nutné chirurgicky 
vyrovnat sklon páteře a krku. 
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Veďte normální život 

Až se naučíte s vaší Bechtěrevovou chorobou žít, budete určitě 
schopni pokračovat ve vašich běžných aktivitách, zkrátka vést 
normální život. 
 
Pokračujte v pracovní činnosti 
 
Většina lidí s Bechtěrevovou chorobou je silně motivovaná a je 
udáváno, že mají nižší absenci v práci než je průměr. Opravdu, 
velká většina z nich zůstává zaměstnána na plný úvazek. Když 
jste v práci, tak musíte věnovat zvláštní pozornost poloze páteře, 
ať už při sezení nebo stání. 
Pokud sedíte za pracovním, nebo i běžným stolem, pak musíte 
sedět správně a nastavit si židli tak, abyste se nemuseli příliš 
naklánět dopředu. Nikdy neseďte, nebo nestůjte, dlouho v jedné 
pozici. Pokud jste nuceni zůstávat déle v jedné pozici, tak 
se alespoň otáčejte, pohybujte, případně protahujte. 
 
Buďte obzvlášt ě opatrní p ři řízení motorového vozidla 
 
Během delšího řízení se může objevit bolest a ztuhlost, proto je 
velmi důležité dělat při delších cestách časté zastávky na 
protažení. Na pomoc pro udržení správné polohy při sezení 
používejte malý polštářek pod záda. Také si ověřte, zda má vaše 
auto správně nastavenou opěrku hlavy, protože i relativně malý 
náraz může mít u lidí, kteří mají problémy s krční páteří, velmi 
závažné důsledky.  
Pokud je vaše krční páteř již ztuhlá a nepohyblivá, můžete mít 
problémy na křižovatkách a odbočkách, je to řešitelné instalací 
dalších zrcátek na předním skle a přístrojové desce. Dají se 
koupit v obchodech s autodoplňky.  
Pokud máte ztuhlou i krční páteř, případně silně postižené 
periferní klouby, pak Vám doporučujeme kontaktovat DVLC 
Swansea středisko pro vydávání řidičských průkazů) a 
společnost, která pojišťuje Vaše auto. 
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Nedovolte Becht ěrevov ě chorob ě ohrozit Vás sexuální život 
 
Bechtěrevova choroba by normálně neměla váš sexuální život 
ovlivňovat. Ovšem v případě, že máte problémy s kyčlemi, nebo 
je choroba v bolestivém stádiu, případně pokud máte již velmi 
značně omezenou pohyblivost páteře, pak je třeba použít 
vynalézavost pro nalezení pohodlné a uspokojující pozice. 
Důležité je, abyste tuto záležitost citlivě projednali s partnerem 
a předešli potenciálnímu nedorozumění. Vhodná komunikace 
a smysl pro humor vám určitě pomohou udržet plnohodnotný 
sexuální život. 
 
Nevzdávejte se kv ůli Becht ěrevov ě chorob ě mate řství 
 
Obecně lze konstatovat, že těhotenství není ani u pacientek 
s Bechtěrevovou chorobou problémem, protože je 
nepravděpodobné, že by choroba dospěla až do stádia, které by 
mohlo činit problémy při porodu. Pokud ovšem existují vážné 
problémy s kyčlemi, může to být řešeno císařským řezem.  
Během těhotenství se při růstu plodu může projevit tendence 
naklánět páteř dopředu a zvýšená bolest ve vzpřímeném postoji. 
Lze pak použít těhotenské tílko, které pomůže rozložit váhu plodu 
i na vyšší části páteře.  
Pokud je to možné, neměly by se v těhotenství užívat léky. Je 
zvláště důležité vyhnout se ve vyšších stádiích těhotenství 
užívání protizánětlivých léků. Jako kompenzaci zkuste rozšířit 
cvičební/protahovací program. Pokud má těhotenství normální 
průběh a jste pod dohledem rehabilitačního pracovníka, pak lze 
v prvních třech měsících místo užívání léků použít i vodoléčbu 
v bazénu s teplou vodou. 
Není pravděpodobné, že by nesteroidní antirevmatika mohla 
působit nějaké problémy při kojení, nicméně maminky by se měly 
vždy poradit s lékařem, případně porodní asistentkou, protože 
každý lék působí trochu odlišně.  
Pokud užíváte léky typu anti-TNF (biologická léčba), pak by 
se ženy již měly těhotenství vyhnout a pokud již jsou matkami, 
pak by neměly kojit. 
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Nedovolte, aby Becht ěrevov ě choroba ovlivnila Vaši žádost 
o životní pojišt ění 
 
Většina pojišťovacích společností Bechtěrevově chorobě 
nerozumí a zkouší k Vašemu pojištění přidat přirážku. V NASS to 
považujeme za silně nefér a proto navrhujeme porozhlédnout 
se pak jinde a vždy se bránit proti jakékoli přirážce. 
 
Spojte se s dalšími lidmi 
 
U lidí s Bechtěrevovou chorobou je zcela pochopitelné, že se cítí 
opuštěni, zejména poté, co se zjistí diagnóza. 
K vyrovnání se skutečností, že máte Bechtěrevovu chorobu, je 
velmi důležité mít podporu vaší rodiny i přátel. Zapojte i další lidi, 
aby se seznámili s tím, co Bechtěrevova choroba obnáší a jaké 
má pro Vás důsledky. Možná, že dokonce i oni sami se budou 
snažit zlepšit fyzickou kondici a připojí se k Vám při cvičení 
a sportovních aktivitách.  
Měli byste uvažovat o vstupu do místní odbočky NASS, seznam 
odboček je možné získat v kanceláři NASS. Setkáte se s lidmi 
se stejnými problémy, kteří mohou nabídnout pomoc na základě 
jejich vlastní zkušenosti.2 

                                                      
2 Poznámka 
Vstupte do naší organizace v České republice – Klub 
bechtěreviků – je to občanské sdružení nemocných s touto 
chorobou, jejich rodinných příslušníků a přátel – všech co chtějí o 
této nemoci více vědět, jak si mezi sebou pomáhat a jak s touto 
nemocí bojovat!! Jaké zákony nám mohou pomoci a co máme dál 
dělat.  
Sdílená bolest – poloviční bolest!!! Říká jedno naše přísloví a pro 
nás to platí dvojnásobně!! 
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Několik praktických rad 

Existuje několik velmi jednoduchých základních zásad, které vám 
mohou pomoci se s Bechtěrevovou chorobou lépe vyrovnat. 
 
Pořiďte si vhodnou židli 
 
Ideální židle pro práci i pro doma má pevné sedadlo a vertikální 
pevné zadní opěradlo, přednostně takové, co sahá až k hlavě. 
Rovněž opěrky pro ruce pomohou ulevit zátěži páteře. Sedadlo 
by nemělo být příliš dlouhé, jinak byste mohli mít obtíže 
s opřením vaší bederní páteře na zadní opěradlo. Výška židle by 
měla být taková, aby vám umožnila sedět s nohama tak, aby 
kyčle i kolena byly v pravém úhlu. 
Kancelářská židle by měla být polohovatelná. V každém případě 
se vyhýbejte židlím, křeslům a pohovkám nízkým a měkkým, 
protože způsobují nevhodné držení těla a zvyšují bolest. 
 
Kontrolujte, jak sedíte 
 
Zkoušejte pravidelně páteř procvičovat, natáhněte ji směrem 
vzhůru, abyste seděli co nejvýše a přitom tlačte ramena dolů. 
Pokud je to možné, neseďte dlouho, v určitých časových úsecích 
vstaňte, projděte se a protáhněte se. 
 
Spánek/jak si vybírat postel 
 
Dávejte si pozor na výběr postele, matrace a polštáře. Ideální 
postel by měla být pevná, neměla by se prohýbat, ale neměla by 
být příliš tvrdá. Pokud máte matrace s vnitřním odpružením 
s podložkou, která není příliš pevná, nainstalujte tam mezi 
matraci a podložku desku z dřevotřísky nebo překližky.  
Používejte co nejmenší polštář. Péřový polštář může být 
zformovaný tak, aby vyhovoval libovolné pozici a přitom 
poskytoval vašemu krku dostatečnou oporu.  
Pokud se rozhodnete koupit novou postel, tak rozhodně nemusí 
být z nejdražších.  Měli byste si vybrat obyčejnou matraci 
s vnitřním odpružením a s pevnými okraji. Pokud je to možné, pak 
ještě dříve, než postel koupíte, zkuste na ní asi 20 minut ležet, 
abyste si vyzkoušeli, jak je pohodlná. Můžete uvažovat 
i o matracích ze ztužené pěny, ale musí být umístěny vždy 
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na pevné podložce. Někteří pacienti s Bechtěrevovou chorobou 
považují za vhodné používat matrace a polštáře z tzv. pěnové 
hmoty s pamětí. 
 
Chlad nebo teplo 
 
Existují různé způsoby jak použít teplo k úlevě od bolesti 
a ztuhlosti. Mnoho lidí považuje ranní horkou koupel nebo sprchu 
za nezbytnou první ranní činnost pro snížení bolesti a ztuhlosti, 
zvláště pokud je současně spojeno ještě i s protahovacím 
cvičením. 
Můžete rovněž zjistit, že vám na lůžku pomáhají ohřívací láhve, 
pšeničné pytle nebo elektricky vyhřívané přikrývky. Pokud máte 
v některé oblasti výrazný zánět, pak může pomoci balíček ledu 
nebo pytlík zmrzlého hrachu zabalený do utěrky. Buďte ale 
opatrní, led může způsobit omrzliny, zde může pomoci 
naolejování kůže, v žádném případě nepřikládejte pytlík s ledem 
na déle, než na 10 minut. 
 
Nepoužívejte korzety a podp ěry 
 
Někteří lékaři nejsou dostatečně seznámeni s moderními 
metodami léčení Bechtěrevovy choroby a předepisují korzety 
a podpěry. Ty často situaci zhoršují, protože drží páteř 
ve fixované pozici. A u Bechtěrevovy choroby stav bez pohybu 
znamená ztrátu schopnosti se vůbec hýbat. 
 
Dostate čně jezte 
 
Potřebujete dobrou výživu s množstvím proteinů, které jsou 
obsaženy v mase, rybách a luštěninách. Jezte ovoce a zeleninu 
kvůli vitamínům a pijte mléko kvůli vápníku. Ovšem vyhýbejte 
se nadváze. 
 
Alkohol 
 
Umírněné požívání alkoholu není v případě Bechtěrevovy 
choroby na závadu. Ovšem protizánětlivé léky a alkohol mohou 
dohromady narušit žaludeční sliznici a tudíž by nikdy neměly 
užívat dohromady. 
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Nekuřte! 
 
Bechtěrevova choroba může snižovat kapacitu plic, kouření to 
může jen zhoršovat. Navíc se zvyšuje náchylnost k plicním 
infekcím a krátí se dech, proto je velmi důležité přestat kouřit. 
 
 

Některá užitečná cvičení 

Pravidelné cvičení ve spojení s léčbou medikamenty vám pomůže 
se s nemocí lépe vypořádat. Po celkovém zhodnocení vašeho 
aktuálního zdravotního stavu vás rehabilitační pracovník naučí 
takové cviky, které jsou vhodné právě pro vás a poradí vám, jak je 
včlenit do vašeho běžného denního programu. 
Mohou se Vám zpočátku zdát obtížné a bolestivé, ale je velmi 
důležité a cenné vytrvat. Zde je několik příkladů cviků, které 
můžete provádět. Je doporučováno, abyste se před cvičením 
rozehřáli a na konci protahováním ochladili. 
Jako příklad zahřátí může sloužit – intenzivní pochod na místě 
se zvedáním kolen do výšky po dobu 1 minuty a 20 vteřin 
s pažemi bijícími nahoru, dalších 20 vteřin před sebe a nakonec 
20 vteřin do stran. 
 
Snažili jsme se vybrat taková cvičení, která jsou vhodná pro 
velkou většinu pacientů. Pokud si nejste jisti, zda jste schopni 
uvedená cvičení absolvovat, konzultujte to s vaším lékařem nebo 
rehabilitačním pracovníkem. 
NASS ovšem nenese zodpovědnost za žádný problém, který by 
mohly níže uvedené cviky způsobit. 
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KAŽDÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH CVI ČENÍ OPAKUJTE NEJMÉN Ě 
PĚTKRÁT! 
 
Cvičení vleže - Most 
 
Počáteční pozice: lehněte si na záda, obě kolena ohnutá 
a chodidla na zemi. 
 

 
 
Zdvihněte boky ze země tak vysoko, jak je to možné a vydržte 5 
vteřin, pak je dejte pomalu zpět na zem. 
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Rotace páte ře 
 
Zvedněte paže nahoru ke stropu, prsty jsou spojené. 
 

 
Vytočte ruce doprava, až kam dosáhnete a současně vytočte 
pokrčená kolena doleva co nejdále. Hlavu otáčejte na stejnou 
stranu, jako vytáčíte ruce. Vraťte se do původní polohy a stejným 
způsobem vytáčejte ruce i nohy na opačnou stranu. 
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Cvičení v kle če, s oporou ve čtyřech bodech - ko čičí 
hřbet (ohyb a protažení) 
 
Úvodní pozice: 
Klekněte si na všechny čtyři. Ruce mějte roztaženy na šíři ramen. 
Udržujte kolena roztažená tak, aby byla přímo pod kyčelními 
klouby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
a
.
  

Udržujte ramena stále rovně, skloňte hlavu mezi paže a prohněte 
páteř co nejníže. 
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Supermanovo protažení 
 
Držte hlavu vzhůru, zvedněte pravou ruku dopředu a levou nohu 
dozadu tak vysoko, jak dokážete a držte 5 vteřin. Vraťte se zpět 
na všechny čtyři a proveďte totéž, pouze zaměňte pravou ruku 
za levou a levou nohu za pravou. 
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Cvičení v sedu na židli 
 
Úvodní pozice: 
Sedněte si na kuchyňskou nebo jinou židli s nohami zaklesnutými 
za nohy židle. 
 
 

 
 
 
Spusťte ruce volně po obou stranách 
židle. Chytněte se levou rukou za 
opěradlo židle a ohněte se, bez 
předklánění, co nejvíce do strany, až 
dosáhnete na zem. Totéž opakujte na 
opačnou stranu 
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Rotace páte ře - rotace krku 
 
Chytněte se rukama za předloktí ve výšce ramen a otáčejte horní 
částí těla co nejdále doprava. Totéž opakujte i na druhou stranu. 

Chytněte se sedadla na obou stranách a otočte hlavu co nejvíce 
doprava, aniž byste otáčeli i ramena. Opakujte střídavě otáčení 
hlavy na obě strany. 
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Protažení kolenní šlachy 
 
Stoupněte si tváři ke kuchyňské židli, pro větší pohodlí 
s polstrovaným sedadlem. Dejte pravou patu na sedadlo 
a udržujte koleno propnuté. Snažte se rukama dosáhnout co 
nejblíže k noze a měli byste cítit tah na zadní straně stehna. 
Vydržte 6 vteřin a pak uvolněte. 
Opakujte dvakrát, vždy se při druhém protažení snažte o větší 
předklon. 
Uvolněte a pak vyměňte nohu. 
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Protažení ky čelního ohýba če 
 
Stoupněte si čelem k židli, uchopte pravou rukou opěradlo židle. 
Ohněte pravé koleno a položte holeň na sedadlo. 

Přisuňte levé chodidlo co nejdále dopředu a dejte obě ruce za 
záda. Co nejvíce ohněte levé koleno, hlavu ale držte vztyčenou 
a záda rovně. Bude cítit tah v přední části kyčle, vydržte 6 vteřin 
a uvolněte. Opakujte postupně 2× se snahou se podruhé 
protáhnout dále. Uvolněte, otočte se obličejem k opačné straně 
židle a opakujte totéž s druhou nohou. 
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Protažení ve stoje 
 
Stoupněte si zády ke zdi, ramena, zadek a paty se snažte opřít 
o zeď, jak Vám to půjde. Zastrčte bradu a tlačte zadní část hlavy 
ke zdi, ramena držte dole. 
 
Vytáhněte se co nejvýše, co to půjde, v této pozici zůstaňte. 
Zvedněte pravou ruku nejprve dopředu a pak nahoru, držte přitom 
lokty napnuté. Nadloktí je těsně u ucha a palce jsou u zdi. 
Dejte ruku zpět a opakujte totéž s druhou rukou. 
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Pomoc od NASS – britské Národní společnosti 
pro ankylozující spondylitidu (Bechtěrevova 
choroba) 

NASS byla založena v roce 1975 v Královské národní nemocnici 
pro revmatické choroby v Bathu. Jejími členy jsou lidé s Bechtěre-
vovou chorobou, jejich rodiny i přátelé, lékaři i vědci, kteří 
se chorobou zabývají.3 
Společnost existuje proto, aby: 

− zajišťovala podporu, vzdělávání a informace o sociálních 
i medicínských aspektech Bechtěrevovy choroby; 

− vytvářela fórum pro instruktáž zdravotnických 
profesionálů i veřejnosti o problémech spojených 
s Bechtěrevovou chorobou; 

− zajistila financování malé části výzkumu; 
− působila na vládní orgány i na orgány Národní 

zdravotnické služby (National Health Service), aby byly 
zlepšovány léčebné postupy a prostředky 

− poskytovala pomoc a asistenci při formování podobných 
organizací v dalších zemích 

 
 
Sledujte novinky o Becht ěrevov ě chorob ě 
 
Abyste měli k dispozici nejnovější informace, vydává Společnost 
dvakrát ročně členský časopis zvaný AS News. Tato publikace 
obsahuje články lékařů, vědců, rehabilitačních specialistů a těch, 
kteří sami trpí nejrůznějšími projevy Bechtěrevovy nemoci. Jsou 
zde i informace z našich poboček i od sesterských společností 
z jiných zemí. Dále je zde obsažena sekce týkající 
se korespondence členů naší Společnosti i informace o cenách 
dalších publikací. 

                                                      
3 Poznámka 
Klub bechtěreviků o.s. ČR – byl založen v červnu roku 1990, tedy 
letos máme již 21. výročí založení. 



 
 
Příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou Strana 33 z 33 
 

 
Udržujte si pohyblivost pomocí cvi čebního programu NASS 
 
Zkušenosti členů NASS prokazují, že efektivní zvládání nemoci 
závisí na kombinaci protizánětlivých léku s pravidelným 
intenzívním cvičením sestaveným tak, aby byly protahovány vazy 
a posilováno svalstvo a tím se udržela pohyblivost i dobré držení 
těla. Aby Společnost pomohla svým členům se sestavením 
vhodného programu cvičení, byla proto vybudována síť poboček 
v celé zemi. Ve všech jsou k dispozici rehabilitační pracovníci, 
kteří vedou pravidelné cvičební lekce pro členy v mimopracovní 
době.4 
 
Stát se členem je jednoduché 
 
Abyste se stali členy, stačí pouze vyplnit členský formulář a vrátit 
ho s přiloženým šekem do NASS, lze použít i přímé inkaso z účtu. 
Totéž lze provést i přes naši webovou stránku.5 

                                                      
4 Poznámka 
Klub bechtěreviků o.s. ČR – máme pobočky ve všech krajích naší 
vlasti, snažíme se společně cvičit v bazénu, v tělocvičně, 
chodíme na výlety, pořádáme pravidelné měsíční schůzky, na 
které si zveme lékaře a jiné odborníky, kteří jsou nám nápomoci 
v boji s naší chorobou. 
Rehabilitační pracovníky zatím nemáme.  
 
5 Poznámka 
Klub bechtěreviků o.s. ČR – stát se našim členem je také 
jednoduché. Stačí si na našich webových stránkách vytisknout 
přihlášku (www.klub-bechtereviku.cz) a poslat ji na adresu: 
Klub bechtěreviků o.s. Karlínské nám. 12, 186 00 Praha 8 nebo 
na adresu Klub bechtěreviků o.s. Revmatologický ústav, Na Slupi 
4, 128 50 Praha 2. 
Zašleme Vám složenku nebo číslo účtu, po zaplacení dostáváte 
naše členské číslo a průkazku, se kterou máte možnost získat 
různé slevy od našich kolektivních členů. Také každý měsíc 
klubový časopis „Bechtěrevik“. 
Seznam kolektivních členů a jejich výhody najdete na: 
www.klub-bechtereviku.cz. 
 


