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Plánování rodi čovství a Becht ěrevova choroba 

 
Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondylitis Society), která 

sdružuje pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii:  
www.nass.co.uk. 

 
V otázce plánování rodiny vám můžeme poskytnout jedinou velmi důležitou 

a zásadní radu, předem se vždy poraďte s vaším revmatologem. Bechtěrevova 
choroba probíhá u různých pacientů různě, tedy u každého jinak (taktéž 
i těhotenství!). I když se zde na těchto stránkách pokusíme o obecnou informaci, 
mějte prosím vždy na paměti, že to v žádném případě není zamýšleno jako náhrada 
za konzultaci s odborným lékařem. Léky předepisované na léčbu Bechtěrevovy 
choroby užívejte nadále a nepřerušujte léčbu bez konzultace s revmatologem. 

KKyysseelliinnaa  lliissttoovváá  

Každé ženě, která chce mít dítě, je doporučováno, aby denně užívala tabletu 
kyseliny listové, a to od tří měsíců před okamžikem početí až do dvanáctého týdne 
těhotenství. Kyselina listová snižuje u dítěte riziko vzniku defektu páteřního kanálu 
(spina bifla – rozštěp páteře). 

PPllooddnnoosstt  aa  BBeecchhttěěrreevvoovvaa  cchhoorroobbaa  

Bechtěrevova choroba nijak neovlivňuje schopnost otěhotnět. Ovšem některé 
léky, jako je třeba sulfasalazine, mohou snižovat počet spermií a také vést 
k dočasnému snížení plodnosti u mužů. Zmíněný efekt je vratný, vše se upraví na 
původní stav, jakmile se lék vysadí. Proberte tuto záležitost s vaším revmatologem. 

TTěěhhootteennssttvvíí  aa  BBeecchhttěěrreevvoovvaa  cchhoorroobbaa  

Ženy s Bechtěrevovou chorobou obvykle mají zdravé a plně donošené děti. 
Bechtěrevova choroba nemá žádný škodlivý vliv na průběh těhotenství, nebo na 
zdravý vývoj plodu. Míra potratů, četnost narození mrtvého dítěte, příliš malého 
dítěte vzhledem ke gestačnímu věku kojence, to je u žen s Bechtěrevovou 
chorobou podobné, jako u ostatních zdravých žen. 

U žen s Bechtěrevovou chorobou není ani vyšší pravděpodobnost, než 
u zdravých žen, že by se u nich mohl vyskytnout předčasný porod, případně tzv. 
„preeklampsie“ – vice o tomto onemocnění naleznete např. na webové stránce: 
http://rodina-deti.doktorka.cz/tehotenska-preeklampsie. 

VVáášš  lléékkaařřsskkýý  ttýýmm  

Mnoho porodnických služeb je ve Spojeném království zajišťováno 
komunitními porodními asistentkami a ženy se někdy nemusí s porodníkem ve 
službě vůbec setkat. Doporučujeme proto, aby těhotná žena své porodní asistentce 
vysvětlila již na počátku těhotenství, že má Bechtěrevovu chorobu, že by se proto 
chtěla předem s porodníkem setkat, aby spolu mohli vypracovat plán další péče, 
šitý na míru jejím potřebám. 

Vaše porodní asistentka, nebo lékař, vám také zajistí, abyste navštívila 
v dostatečném předstihu i anesteziologa, abyste s ním mohla prodiskutovat 
případné obavy, které byste mohla mít, a aby bylo zajištěno, že plně chápe 
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souvislosti spojené s Bechtěrevovou chorobou a také i to, jak vás tato choroba 
konkrétně ovlivňuje. 

CCvviiččeenníí  vv  pprrůůbběěhhuu  ttěěhhootteennssttvvíí  

Je pro vás důležité, aby cvičení pokračovalo tak dlouho, dokud to průběh 
těhotenství dovolí. To vám pomůže jak s vaším celkovým zdravotním stavem, tak i 
s vaší Bechtěrevovou chorobou. Jak bude vaše těhotenství pokračovat a začnete 
přibírat na váze, bude pro vás snadnější cvičit v bazénu, kde vás voda bude 
nadnášet a cvičení bude pro vás mnohem snazší a příjemnější. 

PPřříízznnaakkyy  BBeecchhttěěrreevvoovvyy  cchhoorroobbyy  bběěhheemm  ttěěhhootteennssttvvíí  

Neexistuje žádný vzorec pro předpověď vývoje příznaků Bechtěrevovy 
choroby během těhotenství. Některé ženy zjišťují, že se jejich symptomy zlepší, 
u některých žen zase zůstávají více či méně stejné, další zase zjišťují, že se 
příznaky nemoci zhoršily. 

Léky a t ěhotenství 

Ideální situace je ta, když žena po dobu těhotenství a kojení nemusí užívat 
žádné léky. Ovšem realita je taková, že pokud máte aktivní Bechtěrevovu chorobu, 
pak byste v některém stádiu těhotenství mohla potřebovat léky na snížení intenzity 
bolestí. Je proto velmi důležité tuto otázku konzultovat s vaším revmatologem, 
nejlépe předem, abyste věděla, jaké jsou zde možnosti a které z nich jsou dostupné 
i pro vás. Zde je třeba předcházet možnému vzplanutí nemoci a nejistotě, které léky 
lze bezpečně užívat a které nikoliv. 

NNeesstteerrooiiddnníí  aannttiirreevvmmaattiikkaa  ((NNSSAAIIDDss))  

Nesteroidní antirevmatika, jakými jsou například aspirin, paracetamol, 
ibuprofen a diclofenac, by neměly mít žádný vliv na možnost otěhotnění. Obecně 
lze ale konstatovat, že užívání nesteroidních antirevmatik není nyní v průběhu 
těhotenství doporučováno. Zvláště důležité je, aby tyto léky nebyly užívány 
v posledním trimestru těhotenství, tedy od 28. týdne do 40. týdne těhotenství. 
Převážná většina odborníků soudí, že pokud jsou nesteroidní antirevmatika 
používána i během těhotenství, pak nejpozději v 32. týdnu těhotenství by měla být 
vždy zcela vysazena. 

SStteerrooiiddyy  

Pokud máte bolesti v jednom nebo ve dvou kloubech, pak může pomoci 
injekce steroidu do kloubu. Ojedinělé injekce steroidů by těhotenství neměly 
ovlivnit. Ovšem vždy vašeho lékaře na vaše těhotenství předem upozorněte, 
samozřejmě i před jakoukoliv místní aplikací steroidů. 

Užíváte-li steroidy ústně (např. prednisolone ve formě tablet) a plánujete 
rodinu, v tom případě byste měla předem vše projednat s vaším lékařem. Pokud 
zjistíte v době, kdy užíváte steroidy, že jste těhotná, nevysazujte je ihned, ale co 
nejdříve se obraťte na revmatologa, případně praktického lékaře. Užívání steroidů 
se totiž nikdy nesmí ukončit náhle. 
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CChhoorroobbuu  mmooddiiffiikkuujjííccíí  aannttiirreevvmmaattiicckkéé  lléékkyy  ((DDMMAARRDDss))  

Chorobu modifikující antirevmatické léky, mezi něž patří např. methotrexate, 
by neměly být v průběhu těhotenství vůbec užívány. Jak muži, tak i ženy, by měli při 
jejich užívání důsledně používat antikoncepci. I po vysazení methotrexate by měli 
muži používat antikoncepci ještě nejméně další 3 měsíce, ženy nejméně dalších 
6 měsíců. 

Užívání sulfasalazinu v těhotenství je považováno za bezpečné, ovšem stejně 
jako jiné léky, jejich užívání by mělo být po dobu těhotenství přerušeno. Zde je 
důležité konzultovat vaši aktuální osobní situaci a zdravotní stav s revmatologem 
ještě před otěhotněním. Tato rada se vztahuje jak na ženy, tak i na muže. 

AAnnttii--TTNNFF  tteerraappiiee  ((bbiioollooggiicckkáá  llééččbbaa))  

Přípravky typu Anti-TNF by neměly být během těhotenství podávány. To proto, 
že výzkumníci zatím přesně nevědí, jaký účinek by biologická léčba mohla mít na 
ještě nenarozené dítě. Pokud užíváte biologickou léčbu, pak je pro vás velmi 
důležité používat antikoncepci. Pokud plánujete otěhotnění, měly byste ještě 
pokračovat v používání antikoncepce následovně: 

1 měsíc po ukončení používání etanerceptu (Enbrel). 
5 měsíců po ukončení používání adalimumabu (Humira). 
6 měsíců po ukončení používání infliximabu (Remicade) a golimumab (Simponi). 

U mužů, u kterých probíhá terapie pomocí biologické léčby, je otázka 
případného početí dítěte v průběhu biologické léčby stále nejasná, protože zatím 
nejsou k dispozici potřebná data. Jste-li tedy muž, máte nasazenu biologickou léčbu 
a rád byste si naplánoval rodinu, naše doporučení je následující, projednejte tuto 
záležitost nejprve s vaším revmatologem. 

PPoorroodd  

Měly byste mít normální porod. Problémy se sakroiliakálním skloubením nebo 
s kyčelními klouby, dokonce i v případě jejich totálních náhrad, nemusí nutně 
znamenat překážku pro přirozený porod. Existují různé pozice, které se dají použít, 
aby to pro vás bylo co nejpohodlnější. O zmíněných technikách si můžete promluvit 
s porodní asistentkou, případně s lékařem.  

Je velmi užitečné si předem domluvit schůzku a promluvit si s porodní 
asistentkou a porodníkem (nebo v ideálním případě i s anesteziologem) o možné 
úlevě od bolesti během porodu. Hodně žen volí během porodu epidurální anestézii. 
Občas může být provedení tohoto typu anestézie technicky obtížnější. Vaše 
porodní asistentka nebo anesteziolog vás budou moci informovat i o jiných 
možnostech, které jsou ve vašem případě k dispozici. 

Víme, že u pacientek s Bechtěrevovou chorobou existuje tendence k prová-
dění císařských řezů, bývají častější, než je běžný průměr. Často je to proto, že 
u žen se zánětlivým onemocněním kloubů porodníci raději volí císařský řez. 
 

 
Přeložil: Ing Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) 


