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„Bolesti spojené s růstem“, které vás ale mohou zmrzačit na celý 
život – příběh pacienta s Bechtěrevovou chorobou 

Převzato z anglické webové stránky National Ankylosing Spondylitis Society – 
Národní sdružení pro ankylozující spondylartritidu (Bechtěrevova choroba) 

nass.co.uk/ upbeat 
 
Paul Curry měl celé období puberty zkažené tím, čemu doktoři říkali bolesti růstu. 
Nebyly to jen zvláštní bodavé bolesti, kterými občas mladíci v pubertě trpí, ale 
takové ataky tak silných bolesti, že byl často celé dny upoután na lůžko. „Bolest 
byla tupá, vycházela z hloubky kyčlí“, říká Paul, žijící v Durhamu. Bylo to příšerné. 

Poprvé se to stalo, když mi bylo 13 let, v té době jsem byl celý pryč do sportu, 
hlavně do ragby. Myslel jsem si, stejně jako moji rodiče, že to jsou bolesti 
provázející růst, případně nějaké zranění ze sportu a že to brzy přejde. 

Poznámka: U mladých chlapců je v podobných případech velká pravděpodob-
nost, že mohou trpět ankylosující spondylartritidou (Bechtěrevova choroba), což je 
progresivní revmatické onemocnění projevující se záněty kloubů a páteře. 

Bohužel se v dalších letech stav nezlepšoval, naopak ataky bolestí byly stále 
častější a trvaly déle. „Někdy jsem si musel brát léky proti bolestem, jindy jsem 
několik dní na lůžku křičel bolestí“, říká Paul. V průběhu dalších let ho rodiče vzali 
několikrát na prohlídku k obvodnímu lékaři, ten potíže diagnostikoval jako bolesti 
související s růstem a že z toho časem vyroste. 

Ve věku šestnácti let byl soukromě i u specialisty ortopeda, který mu 
diagnostikoval tzv. Shermanovu nemoc v mírné formě, zmíněná nemoc způsobuje 
zakřivení horní části páteře. 

Paul říká, že do 21 roků měl z bolestí „vyrůst“, ale jak říká, nestalo se a pořád 
byl odkázán na léky proti bolestem. 

Bohužel, Paul neměl Shermanovu nemoc, ale ankylosující spondylartritidu 
(Bechtěrevovu chorobu), která způsobuje erozi kostí. Pokud není nemoc léčena, 
následně imunitní systém spustí hojící proces, který ovšem vede ke zmnožení 
kostní tkáně a ke srůstání obratlů, 
případně i kloubů a kyčlí. Postupně 
dochází k omezování hybnosti a proces 
může vést až k úplnému ztuhnutí. Vzniklá 
poškození jsou již nevratná. 

Bechtěrevovou chorobou je 
postiženo asi 400 000 Britů, příznaky 
choroby se objevují obvykle ve věku mezi 
15 – 35 roky. 
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Je to smutné, ale velmi často je stanovena nesprávná diagnóza, stejně jako 
u Paula, bohužel s devastujícími důsledky. Teď je Paulovi 28 roků a neustále ho 
pronásledují silné bolesti. Dolní polovinu páteře již má ztuhlou a nepohyblivou, silně 
postiženy má i kyčelní klouby. Postiženy jsou i tři horní krční obratle a tento, kdysi 
nadšený sportovec, je dnes rád, že je ještě schopen chodit bez hole. V noci mu 
klouby ztuhnou a postihují je křeče a tak je závislý na pravidelné denní dávce 
morfinu pro utišení bolestí. 

Pozdě stanovená diagnóza: Paulova postižení si nikdo nevšiml, až když už 
měl téměř 30 let. Proto vůbec nepřekvapuje, že v minulosti měl z bolestí deprese. 
„Byl jsem zoufalý z toho, co se se mnou vlastně děje, když mi byla stanovena 
diagnóza poměrně velmi brzy“, říká Paul, který se po vystudování managementu 
obchodu musel vrátit k rodičům, protože je často upoután na lůžko po celé dny. 

Za minulá léta utratil Paul za prohlídky u specialistů tisíce liber, ale správná 
diagnóza byla u něj stanovena až ve věku 26 let, 
když si zkušený fyzioterapeut všimnul jeho 
symptomů a doporučil mu navštívit revmatologa. Pak 
už to šlo rychle, revmatoložka mně prohlédla a hned 
řekla, že se téměř na 100 % jedná o Bechtěrevovu 
chorobu. Krevní testy a magnetická rezonance to 
následně potvrdily. Byl sice diagnózou zděšený, ale 
na druhé straně už konečně věděl, o co se v jeho 
případě přesně jedná. 

Je skutečně šokující, že zdržení mezi 
nástupem choroby a její správnou diagnostikou je 
přibližně deset let, jak potvrdil průzkum prováděný 
NASS. „Zatím zde neexistuje dostatečné povědomí 
o tom, jak rozlišit příznaky Bechtěrevovy choroby od 
jiných nemocí páteře“, říká Dr. Andrew Keat, 
revmatolog a specialista na Bechtěrevovu chorobu, 
konzultant nemocnic v Northwick Park, Harrow 
a Middlesex. Bohužel mladí chlapci, u kterých se 
v tom věku příznaky objevují nejčastěji, patří v tom 
věku k nejaktivnějším lidem, proto je jednoduché 
jejich příznaky zaměnit za sportovní úrazy nebo za 
již zmíněné „bolesti při růstu“.  

Hlavním rozlišujícím příznakem je bolest při zánět kloubu, která se „přikrádá“ 
pomalu a obvykle začíná v kříži nebo v kyčlích. Výrazně se stav zlepšuje cvičením, 
zatímco nečinnost stav zhoršuje a noční bolesti mohou být často velmi kruté. 

„Zmíněné symptomy by měly být pro praktického lékaře něco jako „červené 
světlo“, známka toho, že se jedná o zánět“, říká Dr. Keat. „Pokud se nasadí 
antirevmatika a léky nejpozději do několika týdnů nepomohou a symptomy nadále 
přetrvávají, pak je nutné další vyšetření revmatologem, žádny jednoduchý test 
neexistuje“ a ještě dodává: „Pak sledujeme rodinnou historii, symptomy, provedeme 
fyzické vyšetření a také krevní testy na známky zánětu. Rentgen v počátku nemoci 
nemusí být dostatečně průkazný, proto základem pro diagnózu je magnetická 
resonance“. 

Ironií je, že jakmile se stanoví diagnóza, léčení je obvykle účinné s použitím 
protizánětlivých léků, jako je např. Ibuprofen, a cvičením, protože pohyb zpomaluje 
proces srůstání. 
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Cvičením se může dosáhnout velká změna, jak prokazuje případ Liz Legner. 
Nyní jí je 28 let a od 17 let trpěla krutými bolestmi kyčlí; také to bylo označováno za 
bolesti spojené s růstem. „Už ani nevím, kolik specialistů jsem navštívila“, říká Liz, 
prodejní a marketingová manažerka z Bristolu. Zjistila ale, že po cvičení bolest 
ustupuje a během dalších let díky tomu nemoc zvládala. Zlom ale přišel okolo jejích 
25 let v říjnu 2007, kdy se bolesti silně zhoršily, nakonec se vystupňovaly natolik, že 
ji upoutaly na lůžko. 

„Stěží jsem se dovlekla k praktickému lékaři a řekla jsem mu, že neodejdu, 
dokud mi nedá doporučení k revmatologovi“. A poté magnetická resonance i krevní 
testy potvrdily Bechtěrevovu chorobu, první čtyři obratle již měla srostlé a známky 
srůstů již byly vidět i u kyčlí a pánve. 

Nyní užívá protizánětlivé léky a léky na potlačení bolesti. Jezdí na kole, cvičí 
a mírně běhá 6 dní v týdnu. „Je to povinnost, v tom je ten rozdíl mezi možností se 
pohybovat a ztuhlostí“, říká Liz. „Bechtěrevova nemoc je skutečně devastující, je 
zde alespoň jedna pozitivní věc, že si pacient může i sám významně pomoci“, říká 
Jane Skerrett z NASS, „Čím dříve začne pacient s pravidelným vhodně sestaveným 
cvičením, tím lépe“. Byla vydána příručka vypracovaná revmatology 
a fyzioterapeuty, která obsahuje návody ke cvičení i řadu dalších užitečných rad. 

Navzdory bolestem Paul pravidelně provozuje jemný strečink a chodí na 
procházky. Nedávno se oženil, stále zůstává optimistický a chystá se založit rodinu. 

Liz, které byla správná diagnóza stanovena dříve, je také pozitivně naladěna, 
říká: „Nedávno se mi podařilo doběhnout půlmaratón“. Nyní jsem zpátky v práci 
a vedu bohatý společenský život, cvičení mi pomohlo nemoci nepodlehnout. 
 

Přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 
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