
Přehled doplňkových terapií používaných u Bechtěrevovy choroby

Převzato z anglické webové stránky National Ankylosing Spondylitis Society -  Národní  
sdružení pro ankylozující spondylartritidu (Bechtěrevova choroba) 
http://www.nass.co.uk/

Doplňkové terapie jsou navrhovány tak, aby mohly využívány souběžně 
s konvenční léčebnými postupy, nikoliv aby sloužily jako jejich náhrada

Naprostá většina doplňkových léčebných postupů se zaměřuje svým působením na celý lidský 
organizmus (holistický – celostní přístup), nikoliv pouze specificky na Bechtěrevovu chorobu. 
Obdobně jako konvenční medicína, ani doplňkové terapie nedokáží chorobu vyléčit. Na rozdíl 
od konvenční medicíny, existuje u doplňkových léčebných postupů jen velmi málo vědeckých 
důkazů, které by podporovaly tvrzení o jejich pozitivním působení. Ovšem někteří lidé tvrdí, 
že zmíněné terapie jim pomohly zlepšit některé symptomy Bechtěrevovy choroby, jako jsou 
např. bolest a ztuhlost.

Seznam bezpečnostních kontrolních otázek

Je velmi důležité, abyste se ujistili, že zvolená doplňková terapie je skutečně důvěryhodná 
a bezpečná. 
Manipulativní terapie, které zahrnují chiropraktické metody, osteopatii a manuální  
medicínu, nejsou pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou doporučovány, vzhledem 
k možnému riziku poranění pacienta, včetně zlomeniny.

• Zeptejte se vašeho praktického lékaře a revmatologa, jestli si myslí, že daná léčba by 
vám mohla pomoci a neublíží vám

• Požádejte vašeho praktického lékaře, aby zjistil reference o dané léčbě v National 
Health Service (Národní zdravotní služba)

• Zjistěte si, zda se jedná o terapeuta profesionálně působícího ve vámi vybrané oblasti 
a ověřte, jestli je členem výše zmíněné asociace

• Vyžádejte si od terapeuta informaci o jeho školení, jak dlouho v oboru působí a jak je 
pojištěn

• Zjistěte si u terapeuta, co ví o Bechtěrevově chorobě a vysvětlete mu, jak se choroba 
na vašem těle projevuje

• Informujte terapeuta uplatňujícího doplňkovou terapii o tom, jaké užíváte konvenční 
léky a jaké podstupujete standardní léčebné procedury a rovněž informujte i terapeuty 
uplatňující konvenční léčbu o tom, jakou podstupujete doplňkovou léčbu

• Velmi důkladně zvažte možné plusy i minusy dané doplňkové terapie, např. negativní 
vedlejší účinky

Akupunktura

Akupunktura je založena vpichování jemných jehel do specifických bodů na kůži. Jehly 
mohou být stimulovány ručně, případně teplem nebo slabým elektrickým proudem, v tom 
případě se jedná o elektroakupunkturu.
Jehly jsou velmi jemné, tudíž je jejich vpichování jen vzácně bolestivé. Někdy můžete mít při 
zapichování jehel pocit tíhy nebo brnění, to je pokládáno za dobré znamení.
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Existují dvě hlavní větve akupunktury, tradiční čínská a moderní západní:

• Tradiční akupunktura je založena na čínské filozofii, jehlo jsou zapichovány 
v meridiánech, což jsou myšlené čáry kolem těla

• Západní akupunktur je „méně filozofická“ a obvykle používá i menší počet jehel, které 
jsou často vpichovány těšně vedle bolavých míst

Zatím neexistuje exaktní vysvětlení mechanizmu, jak vlastně akupunktura funguje, jeví se to 
ale tak, že od bolesti se ulevuje tím, že se mění nebo odchylují pocty bolesti vysílané z bolavé 
tkáně do mozku tím, že jsou stimulovány tělu vlastní a bolest snižující hormony, tj. endorfiny 
a encephaliny (přírodní opiátové hormony, které se nacházejí se v centrální nervové 
soustavě).
Akupunktura je považována za velmi efektivní prostředek pro odstraňování bolesti. Nyní již 
existují i vědecké důkazy, že funguje i u takových onemocnění, jako jsou např. osteoartritida 
kolen nebo bolesti v kříži. A právě pro tento účel, tj. pro odstraňování bolestí v kříži, je nyní 
doporučována anglickým Národním institutem pro zdraví a klinickou excelenci (NICE).
Proto nyní je pro vás akupunktura již dostupná v National Health Service (Národní zdravotní 
služba).
Někteří pacienti udávají, že jim u Bechtěrevovy choroby akupunktura zvláště pomáhá při 
vzplanutí akutních bolestí.

Aromaterapie

Tato forma terapie používá ke zlepšení zdraví a dobré nálady esenciální oleje z rostlin. 
Esenciální oleje mohou být používány různými způsoby, např. inhalováním jejich par, 
v koupelích nebo v kahanech. Jednou z nejobvyklejších metod 
aplikace je aromaterapeutická masáž.
Olej může pomoci dvojím účinkem, jednak silným aróma a dále 
absorpcí kůží do těla. Udává se, že každý olej má své specifické 
vlastnosti, některé jsou považovány za povzbuzující, další jako 
relaxující a o některých se tvrdí, že jsou protizánětlivé. Oleje 
z rozmarýnu, heřmánku, jalovce a majoránky jsou považovány za 
vhodné při bolestech svalů a kloubů.
Čisté esenciální oleje sice mohou být používány doma, ale 
neměly by být v žádném případě aplikovány přímo na kůži. 
Použití neředěných esenciálních olejů na kůži totiž může škodlivé a potenciálně může 
způsobit i silné podráždění kůže.
Esenciální oleje lze koupit v obchodech se zdravou výživou, lékárnách a v internetových 
obchodech.

Ayurveda

Jedná se o starý indický léčebný systém, který v sobě zahrnuje léčbu bylinami, dietou, jógou 
a meditacemi.

Chiropraktika
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Jedná se o manipulativní terapii a pacientům s Bechtěrevovou chorobou je velmi důrazně 
doporučováno, aby se této doplňkové léčebné metodě vyhýbali, vzhledem k riziku vzniku 
zlomenin.

Rostlinné léky

Léčba rostlinnými přípravky teoreticky probíhá tak, že jsou stimulovány přirozené hojivé 
pochody, dále obnovení a čištění těla. Ti, co tuto metodu praktikují, se snaží využít všechny 
části rostliny a věří, že celá rostlina má širší hojící léčebný 
potenciál, než jednotlivé aktivní látky užívané v konvenční 
medicíně.
Je velmi důležité, abyste před zkoušením jakýchkoliv rostlinných 
přípravků informovali vašeho lékaře, protože není vyloučeno, že 
by mohlo dojít k nežádoucí interakci s konvenčními léky.

Homeopatie

Homeopatická medicína je zaměřena na to, aby zvýšila schopnost těla léčit se samo, nikoliv 
na nějaké konkrétní příznaky.
Homeopatické léky pocházejí z rostlin nebo minerálů, někdy i ze zvířat. Ačkoliv jsou některé 
složky léku potenciálně jedovaté, jsou ale užívány v takovém zředění, že nehrozí žádné 
nebezpečí. V naprosté většině se nevyskytují žádné negativní vedlejší účinky a souběžná 
léčba s konvenčními léky obvykle nevadí.
Ovšem neexistují prakticky žádné významnější důkazy, které by potvrzovaly, že by 
homeopatie byla skutečně efektivní léčebnou metodou.
Lékařští homeopati jsou obvykle lékaři, případně další zdravotničtí pracovníci, kteří mají ještě 
doplňující kvalifikaci pro homeopatii. Nelékařští homeopati se zabývají pouze homeopatií. 

Masáže

Velká většina pacientů s Bechtěrevovou chorobou považuje masáže za velmi prospěšné, 
zvláště proto, že jim pomáhá zvládat bolesti a také slouží jako prostředek k uvolnění.
Masáž jako taková nezlepšuje vaši ohebnost, ale pomáhá ke snížení úrovně bolesti a pocitu 
nepohody, takže se po masáži cítíte protažení a snažíte se i o správné držení těla. Ovšem 
účinek masáže netrvá dlouho.
Existuje řada forem masáží, ale existují dvě hlavní základní formy, tzv. švédská masáž 
a hluboká masáž tkání:

• Švédská masáž používá 5 typů masážních úderů, nejčastěji nazývané jako 
„effleurage“, kdy ruce maséra dlouhými a širokými pohyby kloužou a hladí 
pacientovu kůži v jednom směru, je tedy povrchová

• Hluboká masáž tkání používá podobné techniky jako masáž švédská, ale je pomalejší 
a používaný tlak jde do hloubky a často se aplikuje napříč svaly a soustřeďuje se na 
místa bolesti nebo napětí

Oba typy masáže jsou obvykle pacienty s Bechtěrevovou chorobou dobře snášeny. Ale někdy 
se u některých pacientů stává, že je jejich páteř citlivá na dotek, když mají bolesti a zánět 
v bodech, kde se šlachy a vazy napojují na kosti nebo když mají bolestivá žebra. Při takovém 
akutním stavu nemusí být hloubková masáž přínosná a raději by měla být odložena až do 
doby, než se bolesti zmírní.
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Někdy se k aplikaci tlaku používá i loket nebo předloktí, to ale u pacientů s Bechtěrevovou 
chorobou není bezpečné, protože se takto může způsobit i poranění.

Osteopatie

Obdobně jako chiropraktika se jedná o formu manipulační terapie a pacientům s Bechtěre-
vovou chorobou není doporučována, vzhledem k možnosti vzniku zlomenin.

TENS

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je prováděna pomocí zařízení generujícího 
do těla prostřednictvím elektrod umístěných na těle, malé elektrické pulzy. Předpokládá se, že 
tato zařízení se snaží ovlivnit signály bolesti putující do mozku, Tyto signály bolesti jsou do 
mozku posílány prostřednictvím nervů v míše, když mohou být některé signály bolesti 
zablokovány, pak jich do mozku dorazí méně a pocit bolesti je menší.
Zařízení TENS je tedy určeno k tomu, aby stimulovalo tělo tak, aby si samo tlumilo bolest 
pomocí vlastních chemických látek, zvaných endorfiny. Tyto látky pak působí podobně jako 
morfin.

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