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Nízkoškrobová dieta a Bechtěrevova choroba 

Prof. Paul Wordsworth, profesor klinické revmatologie,  

Oxford, Velká Británie 
 

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society – Národní 

společnost pro Bechtěrevovu chorobu), která sdružuje pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve 

Velké Británii - http://www.nass.co.uk/ 
 

Mnoho lidí s Bechtěrevovou chorobou má zájem zkusit 
i nízkoškrobovou dietu jako prostředek k léčbě nemoci, tak jak to 
navrhuje prof. Alan Ebringer z King’s College v Londýně.  

Původní zdůvodnění pro tuto léčbu bylo založeno na velmi 
zajímavém zjištění, ke kterému došli Alan Ebringer a jeho bratr Roland 
v nemocnici v Middlesexu na počátku devadesátých let minulého století. 
Našli totiž v krvi pacientů s Bechtěrevovou chorobou protilátky proti 
baktérii nazývané Klebsiella a také zjistili, že ze stolice mnoha pacientů 
s aktivní Bechtěrevovou chorobou mohou vypěstovat kulturu tohoto 

organizmu. Typicky takové protilátky vytváří imunitní systém jako odpověď na infekci, je to 
jeden z prostředků, kterými jsou z těla eliminovány bakterie a viry. Dále, tyto protilátky 
zvané anti-Klebsiella, se navazují nejen na bílkoviny obsažené v Klebsielle, ale také na určité 
lidské bílkoviny, včetně HLA-B27, což je jeden z tkáňových transplantačních antigenů, které 
musí být souhlasné u orgánů dárce i příjemce. 

Mám v živé paměti, jak se Alan s Rolandem pečlivě prokousávali tisíci vzorků krve 
a stolice získané od pacientů s Bechtěrevovou chorobou a pokoušeli se korelovat jejich 
laboratorní nálezy s aktivitou nemoci. Tato práce je přivedla na myšlenku, že tyto 
antibakteriální protilátky se mohou navazovat i na lidské proteiny, jako je třeba HLA-B27 
a nějakým způsobem ovlivňovat protizánětlivou reakci. Následně Elbringeův tým rovněž 
referoval o podobnostech mezi HLA-B27 a dalším proteinem Klebsielly, zvaným pullulanase-
A, který pomáhá štěpit molekuly škrobu. Všimli si také, že pullulanase-A nevykazuje 
podobnost jen s HLA-B27, ale také s dalšími lidskými proteiny, které se nazývají kolageny 
a nacházejí se v kloubech, a také v očích, tedy v obou případech v takových částech těla, 
které jsou Bechtěrevovou chorobou ovlivňovány. 

Úloha protilátek proti baktérii Klebsiella ve vztahu k Bechtěrevově nemoci zůstávala po 
léta kontroverzní. Nyní se již ví, že molekulární mimikry (napodobování) mezi různými 
proteiny, jak je popsáno výše, není v přírodě nic neobvyklého. Ať již mají protilátky proti 
Klebsiella nějaký přímý vztah k Bechtěrevově chorobě, nebo nemají, mohly by hrát důležitou 
roli ve vztahu střev a Bechtěrevovy choroby. Například 10 % lidí s Bechtěrevovou chorobou 
má současně i zánětlivé onemocnění střev (IBD, Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida), 
mnoho pacientů s Bechtěrevovou chorobou, i bez zřejmých příznaků choroby střev, vykazuje 
slabé zánětlivé onemocnění střev, které se zjistí, až když se pacient důkladně vyšetří. Navíc, 
mnoho genů, které přinášejí predispozici k Bechtěrevově chorobě, je rovněž predispozicí pro 
zánětlivé onemocnění střev, jsou to například geny CARD9, IL23R a IL12B. Toto propůjčuje 
věrohodnost myšlence, že změna střevní flóry, což jsou populace baktérií běžně ve střevech 
žijících, může zánět střev ovlivňovat a tak snad i náchylnost k Bechtěrevově chorobě. Každý, 
kdo viděl v televizi reklamu na jogurt, tak dobře ví, že je tímto možné zvýšit počet „hodných“ 
bakterií ve střevech a naopak snížit počet „zlých“ bakterií. 
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Různé studie prokázaly, že se střevní baktérie, včetně Klebsielly, živí nestrávenými 
škroby, proto redukce škrobu v potravě může způsobovat i redukci počtu těchto baktérií, 
protože nemají dostatečnou výživu pro rozmnožování. Jakmile škrob projde tenkým střevem 
a dostane se do tlustého střeva, tak se jím již mohou tyto baktérie živit. Existují zde 
jednoduché molekuly škrobu, jako jsou například cukry, kdy jsou jednotlivé molekuly spolu 
spojeny jako jakýsi náhrdelník, případně tvoří řetězec. Jednoduché enzymy pak škroby štěpí 
na cukry a ty pak již mohou baktérie využívat pro růst. Některé škroby jsou velmi jednoduché 
(asi 20 %), ale většina (asi 80 %) jsou složité škroby, ve kterých jsou molekuly cukru umístěny 
ve spletitých strukturách připomínajících propletenou korunu stromů a mohou být štěpeny 
pouze enzymy, které jsou schopny štěpit i složité struktury škrobů. 

Klebsiella má správné enzymy pullulanase, takže je 
schopna štěpit i složité struktury škrobů a využívat je 
k růstu a množení, je tedy na život v lidském střevě velmi 
dobře adaptována. Zdůvodnění nízkoškrobové diety 
spočívá tedy pouze ve snaze ztížit život organizmu 
baktérie Klebsiella.  

Neexistují žádné formální výzkumy, které by umožnily 
posoudit skutečnou účinnost nízkoškrobové diety 
v případě Bechtěrevovy choroby. Jak to často bývá 
u nemocí zánětlivého původu, postup nemoci je špatně 
předvídatelný. Je tedy velmi obtížné říci, zda ke zlepšení 
symptomů nemoci došlo pouze v důsledku běžné 
a přirozené fluktuace intenzity nemoci v čase, nebo vlivem léčby.  

Někteří pacienti zkoušející nízkoškrobovou dietu zaznamenali velmi potěšující zlepšení 
nemoci, ovšem kvalitní randomizovaná studie tohoto typu diety, provedená na dostatečně 
velkém počtu pacientů, nebyla zatím uskutečněna. Proto je velmi obtížné posoudit, je-li tato 
dieta skutečně účinná. Toto není neobvyklá pozice revmatologa, když je tázán na nějaký 
neortodoxní způsob léčení, naše rada je proto podobná. Pokud není léčení škodlivé, pak není 
důvod ho nevyzkoušet, ovšem pamatujte na to, že je třeba kolem 3 měsíců, než můžete 
pozorovat nějaký rozdíl. Za další, i když pak budete nějaký účinek pozorovat, ještě to stále 
nutně neznamená, že se projevuje skutečný léčebný efekt. Jak příklad mohu uvést, že při 
zavádění léčby Bechtěrevovy choroby s využitím tzv. anti-TNF přípravků (biologická léčba), 
nebylo vůbec neobvyklé, že se v průběhu prvních tří měsíců objevovalo významné zlepšení i 
u těch pacientů, kteří si jen mysleli, že také mají tuto léčbu, ve skutečnosti dostávali jen 
placebo, takže zafungoval tzv. „placebo efekt“. 

Jelikož tedy chybí jakýkoliv prokazatelný důkaz o příznivém vlivu této nízkoškrobové 
diety, je nemožné, aby pacientské organizace, jako je třeba NASS ve Velké Británii a SAA ve 
Spojených státech, potvrzovaly tuto dietu jako léčebný postup. Na druhé straně existují 
některé nepřímé důkazy, že zde může být nějaký efekt, a samozřejmě také i svědectví 
jednotlivců, kteří tímto způsobem údajně dosáhli značného zlepšení, tato se mohou jevit 
i jako velmi přesvědčivá. 

 
Překlad z anglického originálu: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) 
 


