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Co je to AxSpA? 
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V lékařské literatuře se v posledních letech 

stále více objevuje relativně nový termín – axiální 
spondyloartritida (AxSpA). I když v době psaní 
tohoto článku ještě není zde ve Spojených 
státech podle National Institutes of Health 
(Národní instituty pro zdraví), tato diagnóza plně 
uznána jako oficiální, v Evropě již to probíhá. 
Tato specifická klasifikace, zvaná spondyloartri-
tida, byla původně zavedena společností 
Spondyloarthritis International Society (ASAS – 
Mezinárodní společnost pro určování spondylo-
artritidy). 

Dr. Jim Rosenbaum, vedoucí divize artritidy 
a revmatických onemocnění na Oregon Health & 
Science University a bývalý předseda lékařské 
a vědecké poradní rady Americké asociace pro Bechtěrevovu chorobu popisuje 
AxSpA následovně: „Kdysi dávno jsme odmítali diagnostikovat Bechtěrevovu 
chorobu (ankylozující spondylitidu) až do té doby, dokud nebyly RTG vyšetřením 
zjištěny abnormální změny sakroiliakálních kloubů. Problém je v tom, že nemoc 
může být v mírné formě, nebo to může trvat roky, než se rentgenem dají tyto změny 
zjistit. A i tehdy, když se rentgenem abnormální změny zjistí, jejich interpretace je 
vždy předmětem mnoha diskuzí. Proto se skupina ASAS v Evropě pokusila 
vhodněji definovat nová kritéria pro diagnózu v tom smyslu, že RTG zjistitelné 
změny nejsou pro diagnózu zapotřebí, a že tato skupina bude přednostně označo-
vána novým názvem diagnózy, tedy jako axiální spondyloartritida“. 

V časopisu Arthritis Care & Research byla v květnu 2012 zveřejněna studie 
týkající se výskytu AxSpA a byla zde popsána klasifikace této nemoci následovně: 
„Forma spondyloartritidy, při které je převažujícím příznakem bolest v zádech, a kde 
rentgenové zjištění změn sakroiliakálních kloubů může, ale nemusí být přítomno. 
Pokud jsou přítomny rentgenem zjistitelné změny sakroiliakálních kloubů, pak může 
být nemoc klasifikována jako Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida)“. 

Studie s názvem „Rozšíření (prevalence) axiální spondylartritidy ve Spojených 
státech“ konstatuje: „Odhady z průřezového šetření říkají, že až 1 % dospělé 
populace Spojených států může mít axiální spondyloartritidu. To také znamená, že 
téměř 2,7 milionu dospělých může být ovlivněno nemocí, pokud je použita klasifika-
ce axiální spondyloartritidy. Ovšem autoři studie k tomu poznamenávají, že zde 
uvedené odhady současné prevalence SpA v USA mohou být nižší než skutečnost, 

http://www.spondylitis.org/


2 

s ohledem na způsob, jakým byla data získávána. Takže může být prevalence 
nemoci ještě vyšší, než se odhaduje ve studii. 

 

Nová klasifikace může také ovlivnit, jak je spondyloartritida diagnostikována 
z hlediska pohlaví. V jarním vydání čtvrtletníku Americké asociace pro Bechtěrevo-
vu chorobu Spondylitis Plus 2013 Dr. Jessica Walsh píše, že: „Jsou-li používány 
k identifikaci osob s spondyloartritidou v pánvi a / nebo páteře (axiální spondyloartri-
tidou) širší definice, výskyt je pak podobný u mužů i žen“. 

V nadcházejícím letním vydání čtvrtletníku Spondylitis Plus 2013 Dr. John Re-
veille, profesor vnitřního lékařství, ředitel Divize revmatologie a klinické imunogene-
tiky na University of Texas Medical School v Houstonu a člen sboru ředitelů 
Americké asociace pro Bechtěrevovu chorobu (SAA) uvádí, že klasifikace axiální 
spondyloartritidy je jedním z deseti nejvážnějších otázek, kterým musí komunita 
„spondyloartritiků“ čelit. 

V souvislosti s AxSpA, Dr. Reveille píše: „Trvá až dest let mezi dobou, kdy bo-
lesti zad začíná, než se objeví rentgenem zjistitelné změny sakroiliakálních kloubů, 
což je charakteristický znak Bechtěrevovy choroby. Tento stav byl nazýván: „Pre-
rentgenová axiální spondyloartritida“.  

Později, když byly v Evropě sledovány skupiny pacientů, bylo již zřejmé, že 
u mnohých z nich se rentgenem zjistitelné změny sakroiliakálních kloubů nikdy 
nerozvinuly, ale pacienti mají všechny další klasické příznaky spondyloartritidy 
(zánětlivé bolesti zad, pozitivní indikaci zánětu kolem sakroiliakálních kloubů 
zjištěnou magnetickou rezonancí, pozitivní HLA-B27, enthesitis – záněty šlacho-
vých úponů, záněty očí, je zde pozitivní rodinná anamnéza, atd.). Tento stav se 
nazývá axiální spondyloartritida (AxSpA), a mnozí považují Bechtěrevovu chorobu 
za část spektra tohoto onemocnění.  

U žen s normálním krevním obrazem markerů indikujících zánět, které mají 
AxSpA, velmi pravděpodobně NEDOJDE k progresi směrem k Bechtěrevově 
chorobě. To vedlo k vývoji kritérií pro axiální spondyloartritidu jako entity nemoci, 
ačkoli o přesnosti těchto kritérií, uplatňovaných lékaři vůči pacientům v obecné 
populaci, se stále diskutuje“. 

 

OO  aauuttoorroovvii:: „Chris Miller je programovým ředitelem Americké asociace pro Bechtě-
revovu chorobu a rovněž šéfredaktorem čtvrtletníku Spondylitis Plus vydávaným 
touto asociací. V asociaci působí devět let. 

 

 
Překlad z anglického originálu: 

 Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 
 

mailto:jfajkus@gmail.com

