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SRDCE A BECHTĚREVOVA CHOROBA 
 

Autor: Scott P. Edwards 

 

Článek vyšel nejprve v zimním čísle čtvrtletníku Americké asociace bechtěreviků (Spondylitis 
Association of America - http://www.spondylitis.org) s názvem „Spondylitis Plus - Winter 

2012“ a pak byl publikován v listopadu 2012 i na webových stránkách SAA. 
 

Kromě dobře známých extra artikulárních projevů je ankylozující spondylitida 
(Bechtěrevova choroba) zmiňována i ve spojitosti s řadou kardiovaskulárních chorob, včetně 
aortitidy, onemocnění aortální chlopně, převodní poruchy, kardiomyopatie a ischemické 
choroby srdeční. Ve třicátých letech minulého století jedna ze studií zjistila, že ve skupině 
pacientů s Bechtěrevovou chorobou se vyskytuje i aortitida (zánět aorty). Od té doby se 
s Bechtěrevovou chorobou spojuje řada kardiovaskulárních onemocnění, mnohá z nich 
začínají ještě dříve, než se vůbec zjistí nástup klinických příznaků základní nemoci. 

"Srdeční problémy postihují podle odhadů od 2 do 10 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou." 
 

Přehled kardiovaskulárních chorob 

Mezi nejčastější srdeční problémy, kterým pacienti s Bechtěrevovou chorobou čelí, patří 
následující: 

Aortitida – zánět aorty, velké tepny, která odvádí krev ze srdce a rozděluje ji do ostatních 
částí těla. Aortitida může vyústit v aortální insuficienci, neboli neschopnost aorty přenést 
dostatečné množství krve do těla, a také v hypertenzi (vysoký krevní tlak). Řada lidí 
s Bechtěrevovou chorobou má i chronický zánět v dolní části srdce, tj. kolem aortální 
chlopně a na začátku aorty. Léta chronického zánětu mohou pak vést k nedomykavosti 
chlopně, která někdy vyžaduje i chirurgický zákrok. Léčení aortitidy zahrnuje zvládání zánětu 
pomocí medikamentózní léčby, léčbu komplikací a předcházení opakování zánětu. 

Onemocnění aortální chlopně – stav, ve kterém chlopeň mezi hlavní srdeční čerpací 
komorou (levá komora) a aortou nefunguje správně. Existují dva hlavní typy onemocnění 
aortální chlopně, onemocnění aortální stenózou (zúžení otevření aortální chlopně) a aortální 
regurgitace (zpětné proudění krve, projevující se např. při nedomykavosti srdečních chlopní), 
kdy aortální chlopeň úplně neuzavírá, a to způsobuje zpětný tok krve do levé srdeční 
komory. Toto onemocnění může působit dušnost, bolest na hrudi (angina pectoris) a závratě, 
často musí být léčeno chirurgicky úpravou, nebo výměnou 
vadné chlopně. 

Poruchy srdečního rytmu – arytmie, které způsobují, že 
srdce tluče příliš rychle (tachykardie), nebo příliš pomalu 
(bradykardie) a tudíž je čerpání krve méně efektivní. Tyto 
poruchy jsou způsobeny buď narušením normálního 
srdečního elektrického převodního systému, nebo 
onemocněním srdce. Lidé s poruchami srdečního rytmu 
mohou často cítit bušení srdce, případně nepravidelný 
tlukot srdce a mají pocit chvění v hrudi a v krku, rovněž 
pociťují i únavu, závratě, točení hlavy, dušnost, a bolest na 
prsou. V extrémních případech mohou poruchy srdečního 
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rytmu způsobit i náhlou srdeční zástavu.  
Arytmie se léčí medikamentózně, nebo tzv. ablací (zavedení vysokofrekvenčního proudu co 
nejblíže k místu vzniku poruchy srdečního rytmu), defibrilací (elektrický výboj do srdce), 
nebo implantací „kardioverter-defibrilátoru“ (zařízení podobné kardiostimulátoru, které 
elektrickým šokem do srdce umožňuje obnovit normální srdeční rytmus). 

Kardiomyopatie – onemocnění, které rozšiřuje a oslabuje srdeční sval, srdce pak zvládá 
čerpání krve do celého těla obtížněji a s větší námahou. 
Pokud se neléčí, pak může kardiomyopatie vést 
k srdečnímu selhání, tvorbě krevní sraženiny, 
k problémům se srdečními chlopněmi, i k zástavě srdce.  
Mezi příznaky kardiomyopatie patří dušnost při námaze 
i v klidu, otoky nohou, kotníků a chodidel, únava 
a nepravidelný tep. 
Nejčastěji je kardiomyopatie léčena potlačováním 
příznaků, aby se nemoc nezhoršovala a snížilo se riziko 
komplikací. Léky, jako jsou např. inhibitory ACE (typ léků 
na léčbu krevního tlaku), mohou přispět i ke zlepšení 
čerpací schopnosti srdce, taktéž i beta-blokátory mohou 
přispět ke zlepšení srdeční činnost. Některým pacientům 
je voperováván kardiostimulátor pro koordinaci kontrakcí 
mezi levou a pravou komorou, nebo mechanické pomocné 
komorové zařízení (ventricular assist device), které 
pomáhá udržovat cirkulaci krve srdcem. 

Ischemická choroba srdeční – onemocnění charakterizované sníženým prokrvením 
srdečního svalu, obvykle v důsledku ischemické choroby srdeční. Lidé s ischemickou 
chorobou srdeční, také zvanou ateroskleróza, často trpí anginou pectoris, pocitem tlaku 
v hrudníku, sníženou schopností cvičení a potížemi s dýcháním. Mnoho lidí tyto příznaky 
chybně zaměňuje s pálením žáhy. Léčba zahrnuje protianginózní léky (nitroglycerin), léky na 
snížení krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, angioplastiky se zavedením stentu 
(výztuže) a chirurgické zavedení koronárního bypassu. 

Kostochondritida (costochondritis) – mnoho lidí s Bechtěrevovou chorobou také trpí nemocí 
nazývanou kostochondritida, která může připomínat bolesti na hrudi způsobené akutním 
infarktem. Kostochondritida je benigní zánět chrupavky spojující žebra s hrudní kostí. Bolest 
může být často přímo nesnesitelná, a to zejména po cvičení, nebo při kašli. Bolest obvykle 

sama přestane, ale v některých případech to může trvat 
několik měsíců, nebo i déle. 
Léčba se zaměřuje na úlevu od bolesti, předepisují se 
protizánětlivá nesteroidní antirevmatika, jako např. ibuprofen 
nebo naproxen, případně narkotika (Vicodin, Percocet), pokud 
je bolest velmi krutá. Kromě toho se osvědčily při léčbě 
chronické bolesti i antidepresiva (amitriptylin) a lék používaný 
k léčbě epilepsie gabapentin (Neurontin). Protahovací cvičení, 
nervová stimulace, injekce znecitlivujících léčebných 
přípravků, ty také mohou pomáhat při potlačování bolestí 
způsobených kostochondritidou. 
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V roce 2011 kanadští výzkumníci zjistili, že Bechtěrevova choroba zvyšuje riziko 
onemocnění srdce a vzniku mozkové mrtvice o 25 až 60 %. U osob s Bechtěrevovou 
chorobou byl největší nárůst rizika u pacientů ve věku mezi 20 a 39 roky. Studie také zjistila, 
že srovnání s ostatní populací, mají pacienti s Bechtěrevovou chorobou o 58 procent vyšší 
riziko onemocnění srdečních chlopní, o 37 procent vyšší riziko vzniku ischemické choroby 
srdeční a o 25 procent vyšší riziko cévní mozkové příhody. Výzkumníci tvrdí, že souvislost 
mezi Bechtěrevovou chorobou a srdečními chorobami existuje z řady důvodů, mezi ně se 
řadí chronický zánět spojený s chorobou, používání nesteroidních antirevmatik a v důsledku 
bolestí i tendence k nižší fyzické zátěži (cvičení), než je obvyklé u běžné populace. 
 

Nesteroidní protizánětlivá antirevmatika (NSAIDs) a srdce 

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs), jsou nejčastěji používané typy léků k léčbě bolestí 
a ztuhlostí spojených s Bechtěrevovou chorobou. Někdy jsou k úlevě od bolesti potřebné 
i vyšší dávky nesteroidních antirevmatik. To může představovat problém, protože jejich 
dlouhodobé užívání může mít významné negativní vedlejší účinky, zejména na zažívací trakt. 
Jiný typ nesteroidních antirevmatik (NSAIDs), zahrnující takové přípravky, jako jsou např. 
inhibitory COX-2 (nebo Koxiby), údajně riziko gastrointestinálních komplikací spojených 
s tradičním užíváním nesteroidních antirevmatik snižuje.  

Ale jak ukazuje nejnovější výzkum, nesteroidní antirevmatika mohou ve vyšších dávkách, 
které jsou již jen na lékařský předpis, rovněž přinášet významná rizika kardiovaskulárních 
příhod. Ve studii, publikované v roce 2011 v odborném časopisu „British Medical Journal“, 
vědci zjistili, že nesteroidní antirevmatika (NSAIDs) výrazně zvyšují riziko kardiovaskulárních 
příhod, a to zejména u lidí, kteří tyto léky berou pravidelně. Skutečnost je taková, že 
dlouhodobí uživatelé nesteroidních antirevmatik, v dávkách vyžadujících lékařský předpis, 
mají dvou až čtyřnásobně vyšší riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo 
kardiovaskulárního úmrtí. 

Výzkumníci znovu zkontrolovali 31 studií zahrnujících více než 116 000 pacientů, kteří 
užívali nesteroidní antirevmatika v dávkách vyžadujících lékařský předpis a porovnali různá 
antirevmatika mezi sebou i s placebem. Zjistili, že ibuprofen (Advil) sebou nese nejvyšší riziko 
mrtvice, etorikoxib (není prodáván v USA) nese sebou nejvyšší riziko úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin a rofecoxib (Vioxx, který byl již stažen z trhu) způsobuje nejvyšší 
riziko srdečních infarktů. Zjistili také, že naproxen (Aleve) je nejbezpečnějším nesteroidním 
antirevmatikem, ale i přesto ještě sebou nese určité kardiovaskulární riziko. 

Po celá léta byli lékaři velmi opatrní při předepisování nesteroidních antirevmatik 
(NSAIDs) pro úlevu od chronické bolesti, protože jejich dobře známým rizikem je tvorba 
žaludečních vředů a závažného krvácení v žaludku a v trávicím ústrojí. Poté, co další studie 
zjistila, že inhibitory Vioxx a Cox-2 způsobují výrazný nárůst rizika srdečního infarktu 
a mozkové mrtvice, lékaři začali uvažovat i o tom, jestli i další léky proti bolestem obdobně 
nezvyšují rizika srdečních onemocnění. Mezitím, než firma Merck stáhla v září 2004 Vioxx 
z trhu, bylo hlášeno, že zmíněný lék způsobil přibližně 60 000 úmrtí na celém světě. 

Studie zveřejněná v odborném časopise „Archives of Internal Medicine“ v roce 2010 
uvádí, že lidé užívající opiáty, které byly po dlouhou používány k potlačování bolesti, mají 
také zvýšené riziko srdečního infarktu ve srovnání s lidmi užívajícími nesteroidní 
antirevmatika (NSAIDs). Mnoho lékařů si nicméně myslí, že nesteroidní antirevmatika 
v gelech a náplastech mohou také ulevovat od bolesti, aniž by docházelo k nežádoucím 
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účinkům na žaludek a srdce, které lék ve formě pilulky způsobuje. Jiní říkají, že se nesteroidní 
antirevmatika prostě musí aplikovat uvážlivě. 

Takže co má nyní dělat pacient s Bechtěrevovou chorobou, který je závislý na užívání 
nesteroidních antirevmatik pro zmírnění příznaků nemoci? Nejlepší rada je promluvit si se 
svým lékařem o možných rizicích a přínosech nesteroidních antirevmatik, posoudit všechna 
potenciálně existující rizika srdečních onemocnění a také i ta rizika, která tu jsou již nyní. 

Základní prevence 

Studie ukazují, že téměř každý, včetně lidí s Bechtěrevovou chorobou – může mít srdce 
zdravé, pokud dodržuje několik klíčových pravidel, mezi něž patří: 

- jíst zdravou stravu 
- pravidelně cvičit 
- nekouřit 
- udržovat zdravou tělesnou hmotnost 

Národní zdravotnický institut říká, že byste měli také znát váš krevní tlak, hladinu 
cholesterolu a triglyceridů a udržovat je pod kontrolou. Zdravý životní styl a správná léčba 
všech vašich zdravotních potíží, včetně Bechtěrevovy choroby, pomůže udržovat zdravé 
i vaše srdce. 
 

Biologická léčba – tumor nekrotizující faktor-alfa (TNF) blokátory 

Jedná se o tzv. biologickou léčbu, která je velkým příslibem v léčbě spinální artritidy 
spojené s Bechtěrevovou chorobou. Studie publikovaná v roce 2009 v časopise „Arthritis and 
Rheumatism“ zmiňuje i vedlejší efekt blokátorů TNF. Např. Etanercept (Enbrel) totiž 
u pacientů s Bechtěrevovou chorobou zlepšuje lipidový profil (cholesterol a triglyceridy), 
proto je může chránit i proti ateroskleróze. Jiné studie ukázaly, že anti-TNF léky mohou 
zlepšit i aortální ztuhlost, kterou pacienti s Bechtěrevovou chorobou také často trpí. 

Fyzický stav pacientů s agresivní formou Bechtěrevovy choroby by měl být každoročně 
kontrolován, případně i jejich echokardiogram (diagnostický test, který může ukázat na 
abnormality, jako jsou např. poruchy funkce srdeční chlopně nebo poškození srdeční tkáně), 
aby bylo vyloučeno cokoliv, co by mohlo negativně ovlivňovat srdeční činnost. Nejsou-li 
zjištěny problémy, není co léčit. 

Pokud jde o Bechtěrevovu chorobu a kardiovaskulární onemocnění, základní linie je 
jednoduchá: starejte se o sebe, věnujte pozornost případným příznakům a patřičně je řešte. 
Vždy když máte nějaké dotazy nebo připomínky týkající se vašeho zdravotního stavu, nebo 
vaší léčby, případně i vašeho rizika kardiovaskulárního onemocnění, promluvte si o tom 
s vaším lékařem. 
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