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Po mnoho let se za potenciální klíče k vysvětlení možného biologického 

průběhu Bechtěrevovy choroby v jejím úplném počátku navrhovaly četné 

genetické faktory a epidemiologické modely. Ale známý revmatolog 

Dr. Alfonse T. Masi z Illinoiské university měl stále pochybnosti. Před 

třemi lety proto Dr. Masi navrhl nový biomechanický koncept, který by 

měl tyto pochybnosti rozptýlit a odpovědět na všechny otázky týkající 

se kompletního souboru rizikových faktorů a dalších biologických vlivů, 

které spouštějí chorobný proces v případě Bechtěrevovy nemoci.  

Dr. Masi vyložil svoji představu v článku publikovaném v časopisu 

Spondylitis Plus v létě roku 2009. Vytvořil teorii spočívající ve dvou hlavních konceptech: 

jednak o systému natahování a zkracování svalů, zvaném biotensegrita, který poskytuje 

našemu tělu stabilitu a pružnost, pak je to lidský klidový svalový tonus (anglická zkratka je 

HRMT), jehož hlavní podstata je v tom, že svalové napětí je ve svalu přítomno i tehdy, je-li 

sval v klidu.  

Biomechanické principy založené na biotensegritě mohou osvětlit některé ze specifických 

faktorů Bechtěrevovy choroby, mezi něž patří ohnutí páteře směrem kupředu (kyfóza), 

ztuhlost bederní páteře a srůsty na páteři. Co se týče HRMT, Dr. Masi říká, že existuje 

konstantní tonus – stálé a dílčí stahy – i u svalů v klidu, které pomáhají udržet vzpřímenou 

postavu. Jak Bechtěrevova choroba postupuje, a obratle začínají srůstat, poté se u mnoha 

lidí začíná trup nachylovat kupředu, což naznačuje, že HRMT působí podle představ 

biotensegrity. 

Dr. Masi strávil poslední tři roky dalším rozpracováváním své teorie založené na strukturál-

ních biomechanických konceptech Bechtěrevovy choroby, které završil souhrnným článkem 

publikovaným v odborném časopisu „Arthritis“ (prosinec 2011) a již dříve v článku v časopisu 

„The Journal of Rheumatology“ (říjen 2011). Jeho novátorský koncept, nazvaný „vrozená 

axiální myofasciální hypertonicita“, nebo také „přirozená spinální svalová ztuhlost (zvýšené 

napětí ve svalech)“ odráží základní biomechanické principy fungování lidského těla, reaktivity 

tkáně a její patologie. Tyto procesy jsou velmi pravděpodobně vzájemně ovlivňovány 

zjištěnými dědičnými i dalšími faktory Bechtěrevovy choroby". Počáteční podezření, že 

svalová ztuhlost v páteři může předurčovat sklon k Bechtěrevově chorobě, zůstává v souladu 

i s nejnovějšími pokroky v klinickém výzkumu, imunogenetice a molekulární biologii," píše 

Dr. Alfonse Masi 



v článku v časopisu „Artritis“, ale protože kvantitativní měření a výzkum takového 

mechanizmu neexistuje, proto zatím nebyla hypotéza Dr. Masiho potvrzena. 

Mimo biotensegrity and HRMT zahrnuje koncept Dr. Masiho i několik dalších součástí, 

například: 

Biomechanické odkazy na léze související s úpony 

Hallmarkovy léze (poranění) v entheses (úpony - místa upevnění šlach nebo vazů na kost) 

jsou obecně interpretovány jako výsledek zánětlivého procesu. Avšak hypotéza Dr. Masiho 

navrhuje centrální mechanizmus založený na zvýšeném namáhání při natahování posturální-

ho (postojového) pohybového systému, který působí nadměrnou sílou na úpony v páteři 

a kostním pletenci. Tuhost svalové a pojivové tkáně hluboko v páteři zvyšuje napínací síly na 

páteřní úpony, což následně vede k posturální ztuhlosti. Páteř je pak také samozřejmě 

náchylnější k mikroporanění (malé zranění svalu a pojivové tkáně) na rozhraní mezi-

obratlových plotének a těl obratlů tvořených kostí. Dr. Masi říká, když se napětí v těchto 

oblastech zvyšuje, hlavní páteřní svaly jsou více ztuhlé. 

Paralely s poraněním šlach 

Bechtěrevova choroba a poranění šlach, jako jsou například natržení nebo přetržení, mají 

společné biomechanické příčiny. Ačkoliv byla tato poranění dříve zahrnována mezi zánětlivé 

procesy, mnoho klinických specialistů je nyní považuje za důsledek přetížení, nadměrné 

námahy, případně působení dalších nadměrných silových vlivů. Na druhé straně je právě 

Bechtěrevova choroba primárně považována za důsledek zánětu, ovšem jak říká Dr. Masi, 

strukturální biomechanický vliv se u hodnocení rizika vzniku a progrese onemocnění nebere 

dostatečně v úvahu. 

Mechanická aktivace namáhání u zánětlivých pochodů 

Je dobře známo, že mechanické namáhání může aktivovat některé zánětlivé procesy v těle. 

Například, mechanické namáhání může způsobit, že enzym začne tvořit v chrupavce látku 

podobnou hormonům, která pak způsobuje zánět s bolestí, jak je to u osteoartritidy běžné. 

Tímto je možné také vysvětlit, jak zvýšené mechanické namáhání, včetně tenze (natažení) 

a komprese (zkrácení), může vést ke zmnožení kostní hmoty, jak se to děje u Bechtěrevovy 

choroby. Teorie Dr. Masiho předpokládá, že tyto zánětlivé reakce mohou být spouštěny 

malými bílkovinami uvolněnými z mikroporanění, vznikajících z vrozených vad pohybového 

aparátu. Podle tohoto scénáře, jak říká, může být právě nadměrný páteřní HRMT (lidský 

klidový svalový tonus) tou strukturální variantou, která tvoří predispozici k mikroporanění 

úponů. 

Genetika 

Vědci se zajímají o zkoumání potenciálních genetických vlivů, které mohou přispívat 

k biomechanickým odlišnostem u Bechtěrevovy choroby, např. pomocí pubertální formy 

skoliózy (adolescentní idiopatické skoliózy) jako protikladu Bechtěrevovy nemoci. Genetika 

těchto dvou progresivních nemocí, říká Dr. Masi, je pravděpodobně velmi komplexní 

záležitost a zahrnuje příspěvky mnoha různých genů. V současné době hledá spolupracovníky 

pro asociační studii celého genomu Bechtěrevovy choroby, aby se mohlo v tomto výzkumu 

dále pokročit. 

 



I když zde Dr. Masi upřesňuje své představy o strukturální biomechanické koncepci 

Bechtěrevovy choroby, přesto považuje svou teorii zatím za neukončenou a stále ve vývoji. 

Aby mohl definitivně prokázat svou hypotézu, musí ještě překonat dvě zásadní překážky:  

• Neexistenci významnějších výzkumných prací, které by prokazovaly vztah axiální HRMT 

s biomechanikou organizmu u Bechtěrevovy choroby. 

• Technická úroveň zatím neumožňuje u Bechtěrevovy choroby kvantifikovat 

biomechanické vlivy.  

Na to Dr. Masi říká: "Začlenění těchto konceptů a využití strukturálního mechanického 

modelování slibuje v budoucnosti rozšířit naše znalosti o takových poruchách funkce páteře, 

jakou je například Bechtěrevova choroba." 

 

 

 

 

 

Překlad: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) - červenec 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


