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Pacienti s Bechtěrevovou chorobou potřebují speciální zacházení 
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V malém městě v Indianě zkolaboval muž a byla povolána záchranná služba. Když záchranáři 
dorazili, zjistili, že u muže došlo k zástavě srdce. Takže, na základě jejich vzdělání 
a zkušeností, zahájili resuscitaci. V souladu s předepsaným postupem zvolili zavedení 
endotracheální (ET) trubice s vizualizací. Během intubace ale zaklonili mužovu hlavu, aby 
řádně prohlédli dýchací cesty. Bohužel, z ničeho nic se ozvalo "křupnutí", u pacienta došlo ke 
zlomenině krční páteře a poranění míchy. Zdravotníci neudělali vůbec nic špatně a drželi se 
přesně předepsaného postupu. Ale pacient trpěl onemocněním, zvaným ankylozující spondyli-
tida (Bechtěrevova choroba), tedy nemocí, která vyžaduje změnu zavedeného záchranného 
postupu. 

Existuje odhad, že ve Spojených státech amerických je přibližně 500 000 lidí, kteří trpí 
Bechtěrevovou chorobou, zánětlivou formou artritidy, která postihuje hlavně páteř. Toto 
onemocnění způsobuje zánět skloubení obratlů páteře a sakroiiliakálního skloubení v pánvi. 
Tato nemoc může také způsobovat záněty a bolesti i v jiných částech těla. Jak se nemoc 
zhoršuje a zánět přetrvává, tvoří se nová kost jako součást hojícího procesu. Kost může růst 
od okraje obratle přes plotýnky mezi dvěma obratli, což má za následek vytvoření kostěného 
přemostění. K tomu může dojít v celé délce páteře, pak páteř stává tuhou a nepružnou, 
protože dojde ke kompletnímu srůstu obratlů. Podle typického tvaru na RTG snímku se tento 
jev označuje jako tzv. „bambusová páteř“. Zmíněné srůsty mohou ovlivnit i hrudní koš, což 
pak omezuje volné dýchání a snižuje se funkčnost a kapacita plic. 

Jak nemoc postupuje, a jednotlivé obratle páteř se slévají do jediného 
celku, pak páteř není schopna ohnutí, natažení, ani rotace. Obvykle se 
s postupujícím srůstáním páteř naklání a pacient je pak nucen chodit 
nachýlený dopředu. Pracovníci záchranné služby, jsou-li voláni 
k pacientovi s Bechtěrevovou chorobou, si musejí uvědomit, že páteř 
jejich pacienta je nepružná a nemůže se ohýbat. Dále je třeba uvést, 
že takto srostlá páteř bývá mnohdy i extrémně křehká a může se 
snadno zlomit a způsobit následné poraněním míchy.  
Četné záchranářské techniky proto musí být proto upraveny tak, aby 
byly vhodné i pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou. Patří mezi ně 
například techniky řízeného dýchání, používání dlah a přepravní 
aspekty. 

Protože většina pacientů s Bechtěrevovou chorobou má páteř více či méně ohnutou kupředu, 
je důležité, aby při přepravě měl pacient pod hlavou, případně pod krkem a pod horní částí 
zad, přiměřenou podložku nebo polštář, respektive více polštářů.  
Stejně tak i při použití techniky řízeného dýchání je třeba se vyhnout ohýbání krční páteře. 
Mělo by přednostně uvažovat o použití takových technik řízeného dýchání, které nevyžadují 
vizualizaci (např. CombiTube, LMA), za zcela poslední nouzovou možnost je třeba považovat 
cricothyrotomii (chirurgické otevření průdušnice). 
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Na závěr, i standardní záchranářské postupy mohou být v některých případech pro pacienty 
s Bechtěrevovou chorobou nebezpečné, měli by se proto s příznaky Bechtěrevovy choroby 
seznámit a při záchranných postupech brát patřičný ohled na páteř pacienta. 
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