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Bechtěrevova choroba – rehabilitace v éře biologické léčby, 
existuje zde pro ni ještě prostor? 

 
Excerpt z článku uveřejněného dne 1. 7. 2011 v odborném časopisu „The Journal 
of Rheumatology“ - http://www.jrheum.org/content/38/7/1228.long 

 
V roce 1955 napsali pánové Lawrence a Sladden článek, ve kterém hodnotili využití 

fyzioterapie v léčbě revmatických chorob. V úvodu jejich článku stálo: „Při hodnocení 
účinnosti postupů používaných k léčbě revmatických chorob vzniká problém, jak tomu 
přistoupit, protože existují dva různé úhly pohledu, první je ten, zda se léčbou ulevuje od 
bolesti, druhý zase posuzuje, je-li urychleno zotavení z nemoci, případně je-li zlepšení 
komplexnější. Zmíněný výrok na dlouhá léta ovlivnil hlavní proud léčebných postupů 
u pacientů s Bechtěrevovou chorobou.  

Pokusme se nyní pomocí „stroje času“ posunout z poloviny padesátých let dvacátého 
století do třetího tisíciletí, kdy ASAS (Mezinárodní společnost pro kritéria k určování 
Bechtěrevovy choroby) navrhuje pro lékaře specializující se na léčbu Bechtěrevovy choroby 
doporučení, založená na prokázaných faktech, která by pro ně měla být vodítkem k léčbě. 
Přestože se zavedení biologické léčby (anti-tumor necrosis factor-α) u pacientů s Bechtěrevo-
vou chorobou dá považovat za přímo revoluční léčebnou strategii, přesto ASAS zesílila 
podporu takového přístupu k léčbě Bechtěrevovy choroby, který obsahuje kombinaci 
bezlékové léčby (cvičení, fyzioterapie, informovanost a motivace pacienta) s medikamentózní 
léčbou. 

Rehabilitace je stále považována za jednu z klíčových léčebných strategií, mající 
dlouhodobé příznivé účinky, proto byla bezléková terapie včleněna ASAS do doporučené 
léčby Bechtěrevovy choroby. V první aktualizaci zmíněného doporučení bylo zdůrazněno, že 
pravidelné cvičení a pacientovo proškolení o chorobě a jeho motivace jsou úhelnými kameny 
bezlékové léčby Bechtěrevovy choroby. Dále je zde obsaženo i konstatování, že cvičení pod 
odborným vedením je účinnější, než samostatné cvičení doma. 

Ovšem i při zdůrazňování důležitosti rehabilitace zde zůstávají nejméně dva problémy: 

1. Jaké přesvědčivé důkazy existují k posouzení toho, jaký typ fyzikální rehabilitace je 
nejlepší pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou a po jak dlouhou dobu přetrvávají 
pozitivní účinky této léčby? Jinými slovy, jak dlouho pozitivní účinek vydrží? 

2. Má rehabilitace u pacientů s Bechtěrevovou chorobou své místo i v éře biologické 
léčby? 

V odpovědi na první otázku můžeme konstatovat, že uplatnění fyzioterapie u Bechtěrevo-
vy choroby je velmi důležitou součástí léčby, zejména tehdy, je-li rehabilitace prováděna ve 
skupině pod odborným dozorem. Nejnovější hodnocení potvrdila fyzioterapii jako účinnou 
léčebnou metodu a taktéž i to, že cvičení prováděná pod odborným dozorem mají vyšší 
účinnost na pohyblivost páteře, než cvičení prováděná doma, ale navrhují, aby byl v tomto 
směru proveden další výzkum, který by měl za úkol přesněji stanovit, která konkrétní cvičení 
by měla být pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou doporučována.  

Navíc Nghiem a kol., taktéž i Elyan, ve svých pracích zabývajících se rehabilitací 
pacientů s Bechtěrevovou chorobou, docházejí na základě několika publikovaných článků 
k závěru, že cvičení musí zůstat trvalou součástí léčebných postupů doplňujících lékovou 
terapii, ale že je třeba uplatnit standardizovaný přístup k ocenění jeho skutečného přínosu. 
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Před několika lety korejská výzkumná skupina prokázala, že denní pravidelné domácí 
cvičení pacientů s Bechtěrevovou chorobou zlepšuje pohyblivost kloubů a jejich funkční 
kapacitu, dále snižuje i pocit bolesti a deprese. Závěrem konstatovali, že domácí cvičení může 
být účinným způsobem léčby nemoci. 

Co se týká trvání pozitivních účinků fyzioterapie, opět je třeba konstatovat, že zde 
neexistují jasné a jednoznačné výsledky. Na základě dřívějších zkoumání řada tehdejších 
studií docházela k závěru, že intenzivní rehabilitace hospitalizovaných pacientů vede 
ke krátkodobému zlepšení pohyblivosti páteře, ale přetrvávaly pochybnosti o možnosti 
udržení tohoto zlepšení v dlouhodobějším výhledu. Některá data nasvědčovala tomu, že 
u některých pacientů s Bechtěrevovou chorobou došlo k výraznému progresivnímu omezení 
pohyblivosti nezávisle na délce trvání nemoci, nebo na frekvenci domácího cvičení bez 
odborné pomoci.  

My jsme prokázali účinnosti rehabilitace u hospitalizovaných pacientů na základě 
hodnocení dle kritérií ASAS, což bylo naprostou novinkou, protože nyní byl ke změření 
skutečného efektu rehabilitace použit kombinovaný index. Je to zajímavé a opravdu je tomu 
tak, že účinnost rehabilitace hospitalizovaných pacientů časem klesá, což se pak jeví tak, jako 
by tato léčebná metoda sama o sobě nebyla dostatečně účinná. Avšak pro lepší měření 
efektivity rehabilitace je silně doporučováno použít pro ohodnocení účinnosti rehabilitace 
kritéria definovaná ASAS. Rozporné výsledky mohou vznikat i v důsledku metodologických 
rozdílů, jakými mohou být například výběr pacientů, případně konkrétní rehabilitační režim. 
Všechny zmíněné výsledky ovšem jasně prokazují, že jakákoliv rehabilitace může mít v léčbě 
Bechtěrevovy choroby pouze dílčí roli a nemůže být sama o sobě rozhodující léčebnou 
metodou. 

Abychom mohli odpovědět na druhý bod, týkající se možné úlohy rehabilitace v éře 
biologické léčby, můžeme zde uvažovat pouze kombinovaný přístup, tj. biologická léčba + 
rehabilitace. Koncept kombinované léčby se dostal do popředí v posledních několika letech 
a v současnosti několik příspěvků poukazuje i na synergický efekt současné biologické léčby 
a rehabilitace. V jedné naší studii jsme podle námi navrženého postupu zkoumali u pacienta 
s aktivní Bechtěrevovou chorobou použití etanerceptu a intenzivní rehabilitace při 
hospitalizaci a ukázalo se, že kombinovaná léčba je mnohem účinnější, než samotná 
rehabilitační léčba. Možné vysvětlení získaných dobrých výsledků může spočívat v tom, že 
biologická léčba (tumor necrosis factor-α - TNF antagonist) působí na zánět, snižuje únavu, 
zvyšuje účinnost rehabilitační kůry, zlepšuje funkčnost organizmu i kvalitu života a umožňuje 
lepší vnímání přínosů rehabilitace. 

Obdobné výsledky přinesla i další studie, která prokázala kladné výsledky biologické 
léčby kombinované s ergoterapií (léčba prací, aktivní činností), ve srovnání s kontrolní 
skupinou, kde byla použita pouze jednoduchá ergoterapie, bylo dosaženo synergického efektu 
u bolesti, funkčnosti i projevů postižení. Studie rovněž prokázala, že ergoterapie může být 
velmi efektivní, je-li kombinována se silnou biologickou medikací, je to rovněž užitečný 
způsob jak udržet a zlepšit zdravotní stav u pacientů s Bechtěrevovou chorobou, pokud je 
nemoc dobře stabilizována léky. Další autoři poukazují na to, že kombinace anti-TNF-α 
přípravků (biologická léčba) a rehabilitace mohou u pacientů zvýšit pocit pozitivního přínosu 
při aplikaci fyzioterapie. Tudíž zde existuje řada silných důkazů svědčících o tom, že 
rehabilitace může zlepšit celkový efekt biologické léčby. 

V článku v časopisu The Journal uvádějí autoři (Masiero a kol.) výsledky randomizované 
studie rehabilitace prováděné u pacientů s klinicky stabilizovanou Bechtěrevovou chorobou 
a léčených biologickou léčbou (anti-TNF-α). Autoři uvádějí velmi slibné výsledky spojené se 
zlepšením všech výstupních parametrů pacientů včetně Bath Ankylosing Disease Activity 
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Index (BASDAI – Klinické hodnocení aktivity Bechtěrevovy choroby) i některých dalších 
antropologických indexů. Vysvětlení zmíněných pozitivních výsledků může spočívat zčásti 
v současně probíhající biologické léčbě, ale ve značné míře také i na dobré úrovni pacientovy 
motivace a přístupu k rehabilitaci. Tato, v určité šíři opravdu inovativní studie, také prokázala 
pozitivní efekt rehabilitace na výstupní měření pacientů, kdy bylo dosaženo nesrovnatelně 
lepších výsledků, ve srovnání s dřívějším stavem, kdy byla pacientům aplikována pouze 
samotná biologická léčba. Toto by mohlo podpořit koncepci kombinované léčby, je však třeba 
ještě více potvrzení z dalších studií, jako například hodnocení multicentrických randomizova-
ných výstupních měření pacientů pomocí široce přijímaného kompozitního indexu (jako je 
např. metodika hodnocení stupně Bechtěrevovy choroby dle ASAS – podrobně je metodika 
hodnocení popsána na webové stránce organizace ASAS: http://www.asas-group.org. 
Alternativně může být výsledkem i zpráva, že rehabilitace jako taková je nejúčinnější léčbou 
pacientů s Bechtěrevovou chorobou. 

Nadále tedy sledujeme koncept kombinované léčby jako optimálního způsobu léčby této 
fascinující náročné nemoci. Přestože metoda kombinované léčby zatím není zcela jasně 
vysvětlena, nicméně přesto předpokládáme, že přidáním rehabilitace k biologické léčbě se 
může zvýšit její účinnost a může to být současně i prevence možného selhání léčby. 

 

Citace nejsou v excerptu uváděny, jsou uvedeny u originálního znění článku: 
http://www.jrheum.org/content/38/7/1228.long 

 

 

 

 

 

 

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


