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Becht ěrevici, opatrujte svoje nohy! 

 
Autor: Louise Skipp, podiatr – specialistka na biom echaniku 

Royal National Hospital for Rheumatic Diseases 
(Královská národní nemocnice pro léčení revmatických chorob, Velká Británie) 

Článek byl převzat z webové stránky britské NASS (National Ankylosing Arthritis 
Society – Národní společnost pro Bechtěrevovu chorobu), http://www.nass.co.uk. 

Během života ujde průměrný člověk přibližně 110 000 km, to je skoro 
trojnásobek délky rovníku. Většinou bereme jako předem daný fakt, že nám naše 
nohy budou sloužit bez jakýchkoliv problémů a budou dělat přesně to, co od nich 
požadujeme. Ale to nemusí být vždy pravda – když se přidá trochu bolesti v noze, 
nebo kdekoliv jinde v těle, už je všechno jinak. 

Ovšem v případě, že se vyskytne nějaká bolestivá oblast, vaše tělo velmi 
rychle změní způsob pohybu. Malé, ale nepohodlně tlačící zrnko pod vaším pravým 
chodidlem, se po kilometru chůze projeví velmi bolestivě. To vede k tomu, že více 
namáháte vaši levou nohu a výsledek je ten, že vás začne bolet levé koleno, nebo 
v zádech. Je to proto, že váš způsob chůze se změnil, nyní totiž zatěžujete svaly 
a klouby jinak. 

A jak to všechno souvisí s Becht ěrevovou chorobou? 

Anatomie nohy  

Noha se skládá celkem z 26 kostí, mnoha vazivových tkání (měkké tkáně, 
které spojuji navzájem kosti), šlach (měkké tkáně, kterými se napojují svaly na 
kosti, obsahují i cévy, nervy a další 
měkké tkáňové části).  

Nohy jsou technicky vybrouše-
nou inženýrskou konstrukcí, která 
umožňuje mnoho pozic. Každý pohyb 
má vliv na vaše nohy, následně i na 
kyčle a záda. Pokud se „načasování 
pohybů“, zátěž, nebo síla působící na 
vaše nohy, případně na chodidla, 
změní, pak to bude vaše tělo 
kompenzovat, někdy se to daří velmi 
účinně bez jakékoliv bolesti, někdy to 
ale působí silně nepříjemně. 

Problémy s nohama 

Pouhý fakt, že máte Bechtěrevovu chorobu, ještě neznamená, že se u vás 
musí objevit problémy s nohama, ale přesto existují některé problémy, týkajících se 
nohou, jejichž výskyt je u pacientů s Bechtěrevovou chorobou pravděpodobnější, 
než u běžné populace. 
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PPllaannttaarr  ffaasscciiiittiiss  ((zzáánněětt  ppoovváázzkkyy))  

Zmíněný zánět povázky je v anglosaských zemích znám také jako tzv. 
„policistova pata“, je to zánět v místě, kde se plantární fascie (měkká tkáňová 
struktura v dolní části chodidla), váže k patní kosti. 

NNeejjččaassttěějjššíímmii  ppřříízznnaakkyy  jjssoouu::  

• Bolest pod patou – často směrem dovnitř paty a / nebo na klenbě chodidla. 

• Horší je to při prvních krocích hned po ránu a během prvních kroků po chvíli 
sezení. 

• Zhoršuje se po dlouhodobé chůzi, nebo stání. 
• Bolest se může lišit, od mírného nepohodlí, až k nesnesitelné bolesti. 

Zde existuje mnoho možností, jak si pomoci, ale nejlepším řešením je 
vyhledání fyzioterapeuta, nebo ještě lépe podiatra. 

Jednou z vůbec nejdůležitějších věcí, které je třeba udělat, je protahování 
lýtkových svalů, protože ztuhlá lýtka stav buď přímo způsobují, nebo alespoň 
zhoršují. 

DDaallššíí  llééččeebbnnéé  ppoossttuuppyy  zzaahhrrnnuujjíí::  

• Protahování (strečink) plantární fascie (povázky). 
• Ovinování nohou páskou (tejpování). 
• Noční dlahy. 
• Kortizonové (steroidní) injekce. 
• Vložky nebo protetické pomůcky (vložky na zakázku). 
• Změna obuvi – obuv, která má poměrně pevnou horní část a robustní gumo-

vou podrážku s jemnou podporou nožní klenby, se jeví jak nejlepší druh 
obuvi pro většinu lidí s tímto problémem. Často je velmi dobrou volbou spor-
tovní obuv. 

• I nadváha může způsobovat tyto problémy, případně je zhoršovat, takže 
pokud máte nadváhu, chce to poněkud upravit životosprávu. 

IInnzzeerrččnníí  zzáánněětt  AAcchhiilllloovvyy  ššllaacchhyy  

Jedná se o zánět v místě, kde se Achillova šlacha napojuje na zadní části patní 
kosti. Nejčastější příznaky zánětu jsou následující: 

• Bolest na zadní straně paty. 
• Zadní strana paty je červená a oteklá. 
• Bolí, když se provádí činnost, která šlachu zatěžuje – např. chůze. 

• V zadní části paty se může vyvinout kostěný hrbol, tzv. „Haglundův kostěný 
nárůstek“, stejně tak jako bursa (vak naplněný kapalinou). 

Ztuhnutí lýtkových svalů může stav značně zhoršovat, proto musí být 
prováděno protahování lýtkových svalů. Je-li přitom bolest velmi silná, pak je 
zpočátku nezbytné zvednout patu, aby se snížil tah šlachy na patní kost. Vložky 
nebo protetické pomůcky lze použít ke kompenzaci jakýchkoliv funkčních anomálií 
nohy (chodidla), někdy mohou pomoci i pravidelná, specificky zaměřená cvičení. 
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Pokud je hlavním problémem bursa s kapalinou, pak může být někdy užitečná 
i kortizonová injekce. Zásadní je ovšem používání takové podpůrné obuvi, která 
nedráždí zadní část paty. 

KKřřeeččee  aa  oottllaakkyy  pprrssttůů  nnaa  nnoozzee  

Křeče a otlaky prstů na nohou se poměrně často vyskytují i u pacientů 
s Bechtěrevovou chorobou. Pokud se váš postoj změnil kvůli bolesti a/nebo 
srůstům v páteři, zejména v horní části páteře, pak se zátěž vašich nohou 
a chodidel samozřejmě změní. Svaly, které se nyní zatěžují více, případně jiným 
způsobem, jsou pak náchylnější ke křečím. 

Pokud máte páteř nachýlenou kupředu, pak si můžete všimnout, že se vaše 
prsty na nohou „zatínají“ ve snaze udržet stabilitu, aby nedošlo k pádu těla kupředu. 
Pokud je vaše páteř takto ztuhlá, zejména v horní části páteře, pak kolena často 
zůstávají v ohnuté poloze, protože tím pomáhají zachovat vzpřímenější postoj. To 
ovšem může vést ke zkracování některého z lýtkových svalů a někdy způsobovat 
i bolest kolen. Váš praktický lékař vám může 
pomoci s léčbou křečí v nohou. Je také třeba 
požádat o pomoc podiatra nebo fyzioterapeuta, 
aby zkontrolovali veškeré svalové partie i funkční 
problémy nohou, které mohou být 
kompenzovány pravidelným cíleným cvičením 
a používáním vložek do bot, nebo protetických 
pomůcek. 

OObbuuvv  

V ideálním případě je třeba používat obuv s dobrou schopností absorbovat 
nárazy a tím snížit otřesy kloubů a zejména páteře. Sportovní boty jsou 
samozřejmě pro tento účel velmi výhodné, ale ne vždy jsou i praktické. Vložky, jako 
např. Sorbothane, jsou vynikající pro tlumení nárazů a mohou být vkládány do 
většiny kvalitních bot. Jsou k dostání v dobrých obchodech se sportovními 
potřebami, zejména v těch, které se specializují na běh, protože jsou často atlety 
používány v případech tzv. „bolestí shin splints“, což jsou bolesti v prostoru mezi 
kolenem a kotníkem, označované také jako „syndrom tibiální hrany“. 

LLéékkaařřii  ssppeecciiaalliizzoovvaanníí  nnaa  cchhoorroobbyy  nnoohhoouu  ((ppooddiiaattřřii))  

Tito lékaři mohou pomoci ve všech zmíněných případech zdravotních 
problémů týkajících se nohou a také mohou poskytnout mnoho užitečných rad. 
Podiatr je zdravotní profesionál, který léčí lidi s problémy nohou, kotníků, dolních 
končetin apod. Podiatři jsou vyškoleni k tomu, aby byli schopni provádět cévní 
a neurologické vyšetření, chirurgické zásahy v oblasti nehtů, biomechanická 
vyšetření, předepisují protetické pomůcky, vložky, pravidelná specifická cvičení 
a provádějí i péči o rány. 

 

 

ZZáávvěěrreeččnnáá  rraaddaa  
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Nohy mají tendenci být přehlíženy a zapomínány, ovšem jen do té doby, než 
se v nich něco pokazí. 

Pokud zjistíte jakékoliv přetrvávající bolesti, neobvyklé příznaky, nebo změny 
tvaru vašich nohou, pak navštivte podiatra a poraďte se s ním. Podiatr posoudí 
situaci, poradí vám a bude vás léčit odpovídajícím způsobem, případně vás může 
doporučit k dalšímu specializovanému odbornému vyšetření. 

S bolestmi nohou opravdu není žádná legrace!! 

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

 
 


