
Únava a Bechtěrevova nemoc

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society), která sdružuje  
pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii - http://www.nass.co.uk/

Pocit únavy se u lidí trpících Bechtěrevovou chorobou vyskytuje běžně, téměř každý pacient 
ho alespoň v určité míře zažil. Každý člověk se občas cítí unaven, ale po několika nocích, kdy 
se dobře vyspí a dopřeje si oddech, se zase cítí svěží. Chronická dlouhodobá únava spojená 
s Bechtěrevovou chorobou není jen běžná únava. Může trvat několik dní, někdy i týdnů, ale 
v tomto případě ani dostatečný spánek, ani odpočinek úlevu nepřinesou. Někteří lidé tuto 
únavu charakterizují jako nesnesitelnou.

Vaše pocity mohou být následující:
 Pociťujete úplně jinou únavu, než jste mívali předtím
 Ani spánek vás neosvěží
 Není to způsobováno vyčerpáním
 Není to ani ztráta motivace, kterou mívají často lidé 

trpící depresemi

Zde jsou uvedena svědectví lidí s Bechtěrevovou chorobou, ze kterých vyplývá, jak se u nich 
únava v důsledku choroby projevovala:

 Od doby, kdy se objevily první příznaky Bechtěrevovy choroby jsem po většinu času 
stále unavený. Je to pocit nepřekonatelné a vyčerpávající únavy, nepomáhá ani 
jakkoliv dlouhý spánek, nyní je to naštěstí mírně lepší.

 Po většinu dní se cítím tak, jako bych v časném odpoledni narazil na nějakou zeď, 
pokud jsem v práci, tak se s ní lopotím daleko více než jindy, když pak dorazím domů, 
tak jsem tak vyčerpaný, že padnu a prospím několik hodin.

 Jsem fyzioterapeutka a pak je to ztracený den, v takovém stavu musím bojovat sama 
se sebou, abych byla vůbec schopna splnit nároky, které moje práce vyžaduje. Cítím 
se pak strašně unavená i po několik dalších dní, jakékoliv mimopracovní aktivity pak 
musím silně omezit. Nemohu ani trávit tolik času jako obvykle se svojí rodinou 
a přáteli. Jindy bývám velmi aktivní a často večer vyrážíme ven, ale nyní místo toho 
chodím brzy spát. Můj manžel to popisuje tak, že se ze mě stala „zombie“, protože 
bývám večer tak unavená, že se mnou není vůbec žádná zábava.

 Cítím se tak, jako kdybych měl na očních víčkách olověná závaží.

K pocitu únavy přispívá celá řada různých faktorů:
 Zánětlivý proces, který je hlavní příčinou Bechtěrevovy choroby, způsobuje i únavu. 

Vědci zjistili, že v tkáni postižené zánětem se nacházejí chemické látky zvané 
citokiny. Tyto látky jsou velmi podobné těm, které se v organizmu uvolňují při 
virových nákazách, jako jsou například rýma nebo chřipka, které mohou pocity silné 
únavy způsobovat.

 Zánětlivý proces bývá často doprovázen anémií.
 Bolest, zejména když se jedná o chronickou a dlouhodobou, člověka opotřebovává, 

protože se bolestí a ztuhlostí často v noci budí, což únavu dále prohlubuje.
 Některé léky používané k léčení artritických chorob mohou způsobovat ospalost 

a narušení koncentrace, v důsledku toho mohou pocity únavy ještě zhoršovat. Zmíněné 
vedlejší účinky se nejčastěji projevují u léků obsahujících kodein, případně jiné opiáty, 
rovněž tak i u léků obsahujících amitriptylin.



 Může docházet k oslabení svalů, jakákoliv činnost je pak pro postiženého člověka 
daleko vyčerpávající, protože od něj vyžaduje větší úsilí.

 Každá dlouhotrvající nemoc přináší pocity úzkosti a nejistotu týkající se budoucnosti. 
Z toho mohou vznikat deprese. které nejsou spojeny pouze se špatnou náladou, ale 
způsobují také různé fyzické obtíže, jednou z nich je zmíněná únava.

Jaká léčba mi může pomoci zbavit se únavy?
Léky používané k potlačení zánětu, které také snižují bolesti a ztuhlost, mohou pomoci 
omezením vnímání pocitu únavy. Pokud užíváte léky, které snižují koncentraci a způsobují 
ospalost, promluvte si s vaším ošetřujícím lékařem nebo 
revmatologem o jejich možné záměně za alternativní léky.
Požádejte svého lékaře i o kontrolu, zda netrpíte anémií. 
Pokud se zjistí že ano, pak vám váš lékař předepíše 
přípravek na doplnění železa, které vašemu organizmu 
chybí. Lékař vám i poradí jak upravit jídelníček, abyste 
příjem železa zvýšili, případně vás pošle na další doplňující 
vyšetření, aby byla nalezena základní příčina vaší anémie.
Pokud trpíte kvůli vaší Bechtěrevově nemoci obavami 
a úzkostnými pocity, svěřte se s vašimi pocity lékaři. Může 
nasadit léky na potlačení deprese a určitě se pak budete nejen cítit lépe, ale budete 
i výkonnější. Svěřujte se i svým blízkým se svými obavami, i vám se tím uleví a a negativní 
myšlenky a pocity zmizí.

Jak mohu sám(a) pomoci?
Správně prováděné pravidelné cvičení zvýší vaši sílu, pružnost, dodá vám více energie, 
přinese pocit pohody a zlepší spánek. Potřebné rady by vám měl poskytnout zkušený 
revmatologický fyzioterapeut.
Nemělo by se ale zapomínat na to, že dostatečný odpočinek je stejně nezbytný, jako vlastní 
cvičení. Jak často a jak dlouho by měl trvat odpočinek, to je u každého člověka různé, 
obvykle je doporučován odpočinek v déle 10 minut každou hodinu. Po dobu odpočinku 
se můžete zabavit četbou, sledováním oblíbeného televizního pořadu nebo teplou koupelí. 
Relaxační techniky umožní tělu, aby se samo regenerovalo a také zlepšují spánek.
Choďte na procházky! Pacienti s Bechtěrevovou chorobou často zjišťují, že právě pohyb 
spojený s chůzí jim pomáhá vyrovnat se lépe s pocity únavy. Zvolte si priority a snažte 
se nejprve dělat nejdůležitější věci s nejvyšší prioritou a namáhavé činnosti dělejte až tehdy, 
když jste v dobré formě. Snažte se plánovat dopředu, můžete si třeba vytvořit týdenní rozvrh, 
ve kterém si určíte sami svoje vlastní tempo, kterým se budete následně řídit. To vám umožní 
naplánovat záležitosti s nejvyšší prioritou a také si zde vyhradíte čas potřebný na odpočinek.
Pokuste se naučit kvalitnímu nočnímu spánku tím, že budete vždy dodržovat správný 
spánkový rozvrh, říká se tomu „spánková hygiena“.
Jezte zdravou a vyváženou stravu, volenou tak, aby obsahovala dostatečné množství všech 
potřebných vitamínů. Zatím nebylo prokázáno, že by nějaká speciální dieta mohla mít 
jakýkoliv vliv na pocit únavy způsobovaný Bechtěrevovou chorobou. Totéž platí 
o doplňkových terapiích, nicméně přesto je považuje řada pacientů za užitečné a přínosné.

Čiňte následující:
 Choďte spát a vstávejte každý den ve stejnou dobu.
 Každý den pravidelně cvičte, nejlépe hned po ránu.
 Vycházejte pravidelně ven na denní světlo, nejlépe odpoledne.
 Udržujte ve vaší ložnici přiměřenou teplotu, abyste měli ruce i nohy teplé.



 V ložnici mějte tmu a ticho, používejte například tlustší koberce, případně spěte 
v zadní části domu. Pokud se ani takto hluk zvenčí neodstraní, pak použijte špunty 
do uší.

 Ložnici používejte pouze na spaní a sex.
 Před spaním si lehce relaxačně zacvičte, případně zkuste uvolnit napětí ve svalech 

třeba teplou koupelí nebo masáží 

Nečiňte následující:
 Těsně před spaním neprovádějte žádná náročná cvičení.
 Těsně před spaním se vyhýbejte takovým aktivitám, které způsobují rozrušení, jako je 

například hraní počítačových her, sledování napínavých programů v televizi, případně 
v kině, nebo vážným rozhovorům s vašimi blízkými.

 Večer se vyhýbejte kofeinu (káva, čaj, čokoláda apod.).
 Večer nepijte alkohol a nepoužívejte alkohol jako spací prostředek, sice způsobuje 

ospalost, ale vlastní spánek nezlepšuje, navíc se budete častěji budit a chodit v noci 
na toaletu.

 Než se odeberete na lůžko tak nekuřte, nikotin je rovněž stimulant, který posiluje stav 
bdělosti.

 V posteli nečtěte a nedívejte se na televizi.
 Nechoďte spát ani příliš hladoví, ani moc najedení.
 Nepoužívejte cizí prášky na spaní.
 Vyhýbejte se spaní přes den nebo večer u televize, dělejte něco, co vás udrží v bdělém 

stavu, jinak se mohou rozhodit vaše vnitřní hodiny.
 Nenařizujte si ve vaší mysli, že musíte spát, tím naopak navozujete stav bdělosti.
 Pokud ležíte v posteli déle než 20 – 30 minut a nemůžete usnout, raději vstaňte 

a odeberte se do jiné místnosti (nebo do jiné části ložnice) a věnujte se zde nějaké 
uklidňující činnosti (čtení pohodové literatury, případně pořadů podobného charakteru 
v televizi) a do postele se vraťte. až se dostaví pocit ospalosti. Takto postupujte 
tolikrát, kolikrát to bude třeba, než konečně usnete.

 Rádi bychom od vás slyšeli vaše zkušenosti s únavou a také jakékoliv tipy, které by 
mohly být užitečné pro ostatní, kteří takto trpí také.

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


