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PŘEDMLUVA 

 

NASS je jedinou registrovanou charitativní organizací ve Spojeném království, 
která se plně věnuje lidem trpícím Bechtěrevovou chorobou. Organizace si dala 
tři hlavní úkoly: 
 
• zajistit informovanost lidí s Bechtěrevovou chorobou i jejich rodin 
• vystupovat v jejich zájmu s cílem zajistit jim lepší životní podmínky 
• podporovat výzkum související s nemocí 
 
NASS byla založena v roce 1976, od té doby došlo k pozoruhodnému zvýšení 
našich znalostí týkajících se Bechtěrevovy choroby i k dlouho očekávanému 
zlepšení v oblasti dostupných léčebných postupů. 
 
Již uplynulo více než 300 let od prvního rozpoznání Bechtěrevovy choroby a nyní 
jsme dospěli k náročnému, ale vzrušujícímu okamžiku v historii této nemoci. Ale 
i přes mnoho nových příležitostí, je zcela jasné, že je stále ještě třeba mnohé 
udělat. NASS proto hledá cesty, jak rozvíjet své činnosti zaměřené na zlepšení 
života pacientů s Bechtěrevovou chorobou včetně jejich rodin a považuje akční 
body uvedené v tomto dokumentu za důležitou součást tohoto procesu. 
 
V Británii existují některá velmi kvalifikovaná střediska specializovaná na léčbu 
Bechtěrevovy nemoci. NASS jako organizace, i pacienti jako jednotlivci, si jich 
velmi cení. Ale počet zmíněných center je omezený, proto se v důsledku toho 
dostane optimální péče jen velmi málo pacientům. To má obrovský dopad nejen 
na jednotlivce a jejich rodiny, ale i na společnost. Je na čase toto změnit, 
zejména proto, že nyní máme znalosti a nástroje k tomu, abychom mohli dělat 
věci lépe. 
 
NASS vděčí za mnohé těm, kteří pracovali na tomto projektu, proto bych jim zde 
ráda poděkovala za jejich odhodlání a tvrdou práci. Výsledkem jejich činnosti je 
řada cenných doporučení, např. jak zlepšit diagnostiku, léčbu i přístup k lidem 
trpícím Bechtěrevovou chorobou, za to jim velmi děkujeme. 
 
 
 
Jane Skerrett - ředitelka NASS     Duben 2010 
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EXEKUTIVNÍ SOUHRN 

 

1. Bechtěrevova choroba, zvaná též ankylosing spondylitis (AS), případně i ankylozující 
spondylitida, postihuje ve Velké Británii 2–5 lidí z tisíce dospělých obyvatel. Obvykle 
začíná na prahu dospělosti a může způsobovat trvalé celoživotní bolesti páteře 
s progresivním vývojem. U 50 % lidí s Bechtěrevovou chorobou se objevují i záněty 
a poškození v dalších místech organizmu, zvláště v kyčelních kloubech a očích. 

 
2. Bechtěrevova choroba způsobuje významné zvýšení osobních finančních výdajů pro 

pacienty, znamená i finanční zátěž pro celou společnost, hlavní složkou zmíněné 
finanční zátěže jsou náklady vyplývající z omezení pracovní schopnosti pacientů. 

 
3.  Nedávné zavedení biologických přípravků umožnilo dramaticky snížit utrpení pacientů 

s těžkou formou Bechtěrevovy nemoci a zlepšilo kvalitu jejich života i pracovní 
produktivitu. 

 
4. Navzdory rozvoji zdravotní péče v Británii v posledních letech není stále mnoha lidem 

trpícím Bechtěrevovou chorobou poskytována optimální péče, jednak z důvodu 
opožděné diagnózy a pak také kvůli nedostatečné dostupností potřebné odborné 
péče. 

 
5. Pro účinné léčení Bechtěrevovy choroby je zásadní její včasné rozpoznání. 

Nejdůležitější ze všech faktorů je ten, aby bylo včas identifikováno, že se jedná 
o bolesti zad způsobené zánětem, nikoliv o bolesti zad v důsledku jiných příčin a byla 
ihned nastavena správná základní léčba.  

 
6. V minulosti byla diagnóza založena zejména na přítomnosti RTG zjistitelných změn 

v sakroiliakálním skloubení, ovšem celé roky trvalo, než byly zmíněné změny pomocí 
RTG zjistitelné. Až využití magnetické rezonance (MRI) umožnilo detekovat 
abnormální změny již v časném stádiu změn a tím stanovit diagnózu už v raném 
stádiu nemoci. To znamená, že nyní může být stanovena diagnóza mnohem dříve, 
než se na rentgenu vůbec nějaké změny objeví. 

 
7. Lidé, u kterých je podezření na Bechtěrevovu chorobu, by měli být co nejdříve 

vyšetřeni revmatologem.  
 
8. Ve Velké Británii je síť specialistů poskytujících služby v oblasti diagnostiky a léčby 

Bechtěrevovy choroby bohužel velmi nerovnoměrně rozprostřena, což neumožňuje 
všem stejný přístup k optimální léčbě. NHS Trusts (Střediska Národní zdravotní 
služby) by měla zajistit, aby všichni pacienti měli přístup k expertním multidisciplinár-
ním týmům, ve kterých jsou i odborníci na páteř a dostalo se jim plnohodnotné 
odpovídající léčby a podpory. 

 
9. Všichni pacienti s Bechtěrevovou chorobou by měli mít i přístup ke všem typům 

konvenční léčby, včetně fyzioterapie, je-li potřeba, pak i podporu komunity ve 
cvičebních programech a také možnost biologické léčby v souladu s národními 
předpisy. 

 
10. Typicky Bechtěrevova choroba postupuje pomalu po mnoho let, často vede k pozvol-

nému poklesu fyzických i sociálních schopností. Pozvolně a nenápadně se přidávají 
i přidružené choroby, jakými jsou například osteoporóza a kardiovaskulární choroby. 
Proto by měli být pacienti s Bechtěrevovou chorobou dlouhodobě pravidelně sledováni 
patřičně vyškolenými a zkušenými odborníky z odborných multidisciplinárních týmů. 
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CO JE BECHTĚREVOVA CHOROBA? 

 

Bechtěrevova choroba (Ankylosing spondylitis) je bolestivé onemocnění páteře 
zánětlivého původu, které postupně způsobuje ztuhlost a deformace páteře a často po 
celou dobu dospělosti omezuje i pracovní schopnost. Choroba obvykle začíná v průběhu 
dospívání, případně na počátku dospělosti, to znamená v kritickém období z pohledu 
vzdělávání, zaměstnání, sociálního začleňování a navazování mezilidských vztahů.  
Je to jedna ze skupiny revmatických chorob charakterizovaných zánětem páteře, 
označovaným jako spondyloarthropaties (SpA). Hlavními členy zmíněné skupiny SpA 
jsou Bechtěrevova choroba, psoriatická artritida, reaktivní artritida a enteropatická 
artritida spojená se zánětlivou chorobou střev. Spondyloarthropathies mohou začít již 
v dětství, nebo v průběhu dospívání, juvenilní SpA se často projevuje očními záněty 
(uveitida), záněty kyčelních kloubů, kolen a/nebo i postižením chodidel. V mnoha 
případech se tyto případy nerozvinou až do podoby typické Bechtěrevovy choroby. Tyto 
nediferencované formy SpA existují jak u dětí, tak i dospělých a mohou se, ale nemusí, 
rozvíjet do různých forem,  
 
Bechtěrevova choroba je chronické progresivní onemocnění charakterizované obdobími 
různé intenzity choroby, které postupně stále více poškozuje páteř a periferní klouby. 
K tomu, aby mohly být minimalizovány dopady stále postupující nemoci a i komplikací, 
které sebou přináší, je třeba včasná diagnostika, dlouhodobé pečlivé odborné sledování 
a včasné nasazení odpovídající léčby. Výskyt choroby se pohybuje u dospělé bělošské 
populace mezi 0,2 – 0,5 % (2 – 5 lidí z tisíce). Je proto pravděpodobné, že v rámci Velké 
Británie se počet lidí postižených Bechtěrevovou chorobou může pohybovat kolem 
200 000. Je to počet přibližně dvakrát větší, než je počet pacientů s roztroušenou 
sklerózou. Výskyt spondylarthropathie (SpA) jako celku je tedy v podobné úrovni, jako 
výskyt revmatoidní artritidy. 
 
Příznaky Bechtěrevovy choroby jsou charakteristické, ale mohou být pro nespecialistu 
obtížně rozlišitelné od běžnějších příčin bolestí páteře. Klíčovým symptomem je zde už 
v počátku choroby její zánětlivý původ. K nástupu bolestí páteře a ztuhlosti dochází 
postupně, nejhorší jsou v noci a způsobují postupné omezování pohyblivosti. Mnoho 
pacientů má z tohoto důvodu narušený spánek, často je bolesti donutí vstát v noci 
z postele a projít se, aby se bolest a ztuhlost alespoň trochu zmírnila. Na toto téma bylo 
publikováno několik návodů k rozpoznání Bechtěrevovy choroby (viz příloha 1).  
Na rozdíl od příznaků degenerativních změn páteře je u Bechtěrevovy choroby bolest 
a ztuhlost nejhorší po ránu a k významnému zlepšení dojde po protažení a lehkém 
rozcvičení. Přetrvávající nemoc vede postupně k rozvoji ztuhlosti páteře a bývá to často 
doprovázeno i deformacemi páteře. Až u 25 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou dojde 
k úplnému srůstu obratlů páteře, což vede k výraznému zdravotnímu postižení a omezení 
pohyblivosti. 
 
50 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou trpí rovněž i dalšími navazujícími zdravotními 
problémy na místech i dosti vzdálených od páteře. Především 40 % pacientů s Bechtěre-
vovou chorobou trpí občasnými očními záněty (uveitis, iridocyclitis), u 16 % se ještě 
přidružuje psoriáza (lupenka) a u 10 % se objevují i záněty střev.  
 
První příznaky Bechtěrevovy choroby se objevují od druhé do čtvrté dekády života 
a velmi často jsou známy již dlouho předtím, než se stanoví oficiální diagnóza. Některé 
studie ukazují na to, že období mezi nástupem prvních příznaků a definitivním stanove-
ním diagnózy trvá v průměru asi 10 let, u žen je ještě delší, než u mužů. Opožděná 
diagnostika a pozdní zahájení odpovídající léčby jsou klíčovými body této iniciativy, která 
se tuto skutečnost snaží zlepšit.  
Ač se většina lidí s Bechtěrevovou chorobou dožívá běžné délky života, přesto u nich 
existuje zvýšené riziko předčasného úmrtí, zejména v důsledku kardiovaskulárních 
chorob. 
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CO STOJÍ CHOROBA JEDNOTLIVCE I SPOLE ČNOST? 

Individuální náklady  
 
Řada lidí s Bechtěrevovou chorobou netrpí ani deformacemi, nemá ani problémy 
s periferními klouby, u nich je proto zátěž, které jim Bechtěrevova choroba působí, 
navenek jen málo viditelná.  
 
Spektrum závažnosti onemocnění je velmi široké, mnozí i s chorobou žijí aktivní život 
a jsou trvale výdělečně činní, jiní trpí silnými a stále postupujícími bolestmi páteře 
včetně omezení pohyblivosti. Že zde hraje velkou úlohu i životní styl a také mezilidské 
vztahy, to se zjišťuje až v poslední době. Pracovní neschopnost je hlavní problém pro 
více než 50 % postižených jedinců, kteří pak trpí pracovní nestabilitou. Navíc jedna 
třetina lidí s Bechtěrevovou chorobou odchází do důchodu dříve, než odpovídá věku 
stanovenému pro normální odchod do důchodu a dalších 15 % musí pracovní činnost 
z důvodu nemoci omezit, nebo přejít na jinou práci. Pracovní schopnost je u lidí 
s Bechtěrevovou nemocí v dekádách středního věku přibližně stejná, jako i lidí 
s revmatoidní artritidou. 
 
Pracovní neschopnost je závažným dopadem na pacienta i jeho/její rodinu, jelikož se 
ztrátou výdělečné schopnosti je spojena i ztráta sebevědomí, vyplývající z neschopnosti 
zaopatřit sobě i rodině potřebný příjem. Lidé s Bechtěrevovou chorobou se častěji 
rozvádějí, případně do manželství nevstupují vůbec, ženy mívají méně často děti. Jsou 
zde ještě další doplňující dopady nemoci, jako jsou například deprese, únava a poruchy 
spánku, které také mohou mít silně negativní vliv na kvalitu života. 
 
Finanční i osobní cena za život s Bechtěrevovou nemocí je nemalá. Období mimo 
pracovní proces, náklady na léky a další léčbu včetně pravidelného cvičení, spolu se 
zvýšením pojistného, omezené možnosti výdělku, snížené výnosy a nároky z důchodo-
vého pojištění, to způsobuje pro mnoho lidí s Bechtěrevovou chorobou značné finanční 
znevýhodnění ve srovnání s jejich zdravými vrstevníky.  
Zmíněné finanční problémy jsou umocněny ještě i dalšími osobními výdaji na léčbu 
komplikací, spojených s nemocí, např. vedlejších účinků medikamentózní i chirurgické 
léčby, případně přidružených chorob, jako jsou onemocnění střev, kůže a očí, u pacientů 
s nejtěžšími formami se snižuje i délka života. 
 
 
Společenské náklady  
 
Úbytek jedné třetiny lidí s Bechtěrevovou chorobou z pracovního trhu má závažný dopad 
jak na nemocného, tak i pro společnost. Problém způsobuje snížení pracovní schopnosti 
a z toho vyplývající následné selhání mnoha jednotlivců s Bechtěrevovou chorobou 
v dosažení jejich cíle, tj. dostat se ke kariéře ve zvoleném povolání a uplatnit zde svůj 
potenciál. Finanční ztráty jsou způsobeny i tím, že tito pacienti neplatí daně, taktéž 
pečovatelé, kteří pak nemohou pracovat jinak, k tomu se ještě přičítají náklady na platbu 
příspěvku na živobytí pro zdravotně postižené (DLA) a příspěvek pro pečovatele. Přímé 
náklady na léčbu zahrnují cenu přímé i sekundární lékařské péče, náklady na léky a na 
sociální péči. 
 
U části pacientů bývá nezbytný i chirurgický zásah na velkých kloubech, nebo na páteři. 
Jelikož zmíněný zásah je obvykle nezbytný v relativně mladém věku, nejčastěji to bývá 
náhrada kyčelního kloubu, bývá nutná v pozdějším stádiu jeho opětná výměna. Toto má 
významné ekonomické důsledky jak pro jednotlivce, tak i celou společnost, ty se projevují 
i v úmrtnosti spojené s nemocí. Ti, kteří mají sníženou pohyblivost, mohou vyžadovat 
asistenci při dopravě, může to ovlivnit osobní i rodinný život pacienta, stejně tak i jeho 
život v práci. Je zřejmé, že společenské náklady rostou exponenciálně s tím, jak se 
fyzické funkce pacientů postupně zhoršují. 
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PROČ JSOU TATO DOPORUČENÍ POTŘEBNÁ 

Kvalita pé če o pacienty s Becht ěrevovou chorobou se v jednotlivých 
částech Velké Británie významn ě liší. Cílem tohoto dokumentu je zlepšit 
život lidí s Becht ěrevovou chorobou, i jejich rodin, podporou „správný ch 
a osvědčených postup ů péče“. 
 
Navzdory místním rozdílům v praktickém uplatňování péče ve Velké Británii zde existuje 
široký mezinárodní konsensus týkající se klíčových aspektů diagnostiky a léčby. Tento 
dokument nastiňuje hlavní problémy, které na tomto poli existují, a navrhuje jejich řešení 
ve formě multidisciplinární odborné pomoci v diagnostice a léčbě Bechtěrevovy choroby. 
Jako takový nabízí unikátní referenční vodítko pro pomoc při řešení některých obtížných 
otázek, vztahujících se k léčbě Bechtěrevovy choroby. 
Zamýšlí se nad tím, jak usnadnit rozvoj vhodných klinických služeb na celostátní úrovni, 
neboť poskytuje měřítka, podle nichž mohou pacienti a jejich zastánci posoudit stav 
místně dostupných služeb. 
 
 
Klíčové problémy, které brzdí zavedení univerzální vyso ké kvality 
péče o pacienty s Becht ěrevovou chorobou, jsou následující: 
 
Rozpoznávání možného postižení Becht ěrevovou chorobou  
 
V pozadí problémů se zajišťováním potřebné kvality péče o pacienty s Bechtěrevovou 
chorobou je nízké povědomí o nemoci, a to jak u medicínské, tak i laické veřejnosti. 
V důsledku toho nemají lidé, u kterých se objeví symptomy choroby, žádné povědomí 
o této nemoci; dokonce i zdravotničtí profesionálové, když jsou konfrontováni s lidmi, 
u kterých je onemocnění Bechtěrevovou chorobou pravděpodobné, tuto diagnózu 
nepovažují za možnou a pomoc specialistů je pro tyto pacienty v mnoha případech 
nedostupná. 
 
Donedávna byla Bechtěrevova choroba považována za relativně mírné onemocnění jen 
s omezenými možnostmi léčby, což vedlo k tomu, že ve výzkumu choroby bylo činěno jen 
velmi málo a mnoho parametrů Bechtěrevovy choroby dlouho zůstávalo nepovšimnuto. 
 
Hlavním problémem je v tomto případě zpoždění diagnózy, u mnoha lidí trvá 8 – 11 let, 
než se konečně stanoví správná diagnóza. Relativní vzácnost Bechtěrevovy choroby 
v porovnání s vysokým výskytem nezánětlivých onemocnění páteře, spolu s omezenou 
obeznámeností s Bechtěrevovou chorobou v primární lékařské péči, pak způsobuje to, že 
je stanovení diagnózy, mimo nejkrajnějších případů, věc velmi obtížná a náročná. 
Příčinou více než 30 % návštěv u praktického lékaře jsou právě poruchy pohybové 
soustavy spojené s bolestí zad a tyto potíže jsou druhým nejčastějším důvodem návštěvy 
praktického lékaře, hned po problémech s horními cestami dýchacími. Výsledkem je, že 
v případě bolestí zad je primární péče zaměřena na fyzikální léčbu bolesti nezánětlivého 
původu a na identifikaci takových závažných příčin bolestí, jakou může být např. 
rakovina, případně potřeba operace páteře apod. 
 
 
Stanovení diagnózy 
 
Stanovení diagnózy Bechtěrevovy choroby závisí na přítomnosti klinických příznaků IBP 
ve spojení s typickými rysy na RTG snímku sakroiliakálního skloubení (viz příloha 2). 
Avšak v počátečních stádiích nemoci má řada pacientů stále normální RTG nález, takže 
bylo prakticky nemožné v těchto případech stanovit včasně správnou diagnózu. Zmíněné 
rané stádium nemoci se často popisuje jako „časná“ Bechtěrevova choroba, případně 
jako axiální spondyloartritida. Někteří autoři používají termín RTG nepotvrzená 
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Bechtěrevova choroba, aby zdůraznili to, že v rámci RTG vyšetření nejsou u takových 
pacientů vidět žádné abnormality. Aby byly tyto změny viditelné i na rentgenu, to může 
trvat i řadu let, v některých případech dokonce i více než 10 let. 
 
V minulém desetiletí se prokázalo, že pomocí magnetické resonance (MRI) lze zánětlivé 
změny na sakroiliakálním skloubení a páteři odhalit již v časných stádiích nemoci, kdy 
zmíněné abnormální změny nejsou ještě RTG vyšetřením postižitelné. 
 
Proto bylo dosaženo nového konsensu a byla přijata nová kritéria pro klasifikaci 
Bechtěrevovy choroby, kdy je prokazování zánětu sakroiliakálního skloubení založeno na 
výše zmíněném použití magnetické resonance (viz příloha 3). Na základě nových kritérií 
může být Bechtěrevova choroba diagnostikována daleko dříve, než by bylo možné 
zánětlivé změny sakroiliakálního skloubení prokázat RTG vyšetřením. 
 
 
Dostupnost správného specialisty 
 
Pro dosažení nejlepšího možného léčebného výsledku by měli být lidé s Bechtěrevovou 
chorobou vždy v péči revmatologa. Specialisté na jiná onemocnění páteře nemusí být 
vždy dostatečně znalí a zkušení v léčbě tohoto bolestivého zánětlivého onemocnění 
páteře a souvisejících vedlejších komplikací, nicméně mohou být členy multidiscipli-
nárních týmů zabývajících se Bechtěrevovou chorobou. 
 

 
Dostupnost adekvátní lé čby, jak medikamentózní, tak i chirurgické  
 
Konvenční medikamentózní léčba nemoci páteře je omezena na používání nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAIDs), jiné přípravky, které mohou být účinné třeba při 
onemocnění periferních kloubů, jsou v případě páteře obvykle neúčinné. 
Poslední desetiletí přineslo i zavedení nových a velmi účinných léčebných postupů, 
zejména tzv. TNF alpha blocking agents (biologická léčba), které umožnily podstatné 
zlepšení účinnosti léčby a kvality života pacientů. Shrnuto, včasná diagnostika 
a dostupnost adekvátní léčby, jsou pro vývoj nemoci rozhodující.  
 
Ještě lze dodat, že další pokrok spojený se zdokonalováním zobrazování a diagnostiky 
pomocí magnetické rezonance (MRI), rozšiřuje i možnosti efektivního využití chirurgické 
léčby, pokud je v daném případě indikována. 
 
 
Dlouhodobé sledování a lé čení 
 
Aby bylo možné učinit správné rozhodnutí ve správnou dobu, musí být pacienti 
s Bechtěrevovou chorobou dlouhodobě sledováni příslušnými specialisty a musí pro ně 
být dostupná rada nebo léčení vždy, když je toho třeba.  
 
Zvážení těchto otázek vedlo k rozpoznání sedmi klíčových problémů, kterým čelí lidé 
s Bechtěrevovou chorobou a které často vedou k tomu, že pacienti mají jen omezený 
přístup k odpovídající optimální léčbě, proto je dále připojena i sada doporučení, které by 
měly pomoci jednotlivé problémy překonat. 
 
Bylo by smutným obrázkem zdravotnictví ve Velké Británii, pokud by takové jednoduché, 
ale životně nezbytné kroky, nebyly rychle přijaty, aby pomohly lidem s Bechtěrevovou 
chorobou nejen v přítomnosti, ale i v budoucnu. 



PROBLÉMY, DOPORUČENÍ, AKCE 1 
 

PROBLÉM 1: DIAGNÓZA JE STANOVENA P ŘÍLIŠ POZDĚ 

U mnoha lidí s příznaky Bechtěrevovy choroby trvá roky, než je stanovena správná 
diagnóza. V současnosti je prokázáno, že průměrná doba mezi nástupem prvních 
příznaků choroby a stanovením diagnózy činí 10 let. Nejcharakterističtější časné příznaky 
bolestí zad způsobené zánětem není snadné zařadit, takže je často diagnóza stanovena 
až tehdy, když už jsou symptomy chronické a nastoupily nevratné změny na páteři, 
spojené již s omezením pohyblivosti. 
 
Mnoho pacientů i jejich rodin má jen nízké povědomí o této nemoci a ani zdravotníci to 
nemusí považovat za nedostatek, vzhledem k jejich nedostatečné obeznámenosti 
s chorobou.  
 
Až do nedávné doby byly výhody včasné diagnostiky a léčby vnímány jen jako nepodstat-
né, takže včasné stanovení diagnózy Bechtěrevovy choroby nebylo považováno za 
nějaký významnější přínos pro pacienta. Nyní jsme již ale mnohem dále. Zpožděním 
diagnózy může dojít k nevratnému poškození, zvláště ve formativní fázi mladého 
dospívajícího života a může být promeškána příležitost nevratnému poškození předejít. 
 
Služby pro lidi s bolestmi zad se mění. V primární péči jsou stále více zjednodušovány 
zavedením muskuloskeletálního třídění služeb a metod hodnocení bolestí zad. Tyto 
změny jsou pro mnoho lidí s bolestí páteře nepochybně užitečné, ale jsou tam i význam-
né nedostatky: malá pozornost je věnována identifikaci bolestí zad způsobovaným 
zánětem a často jsou tyto služby poskytovány odbornými zdravotnickými pracovníky s jen 
s omezenou zkušeností v oblasti zánětlivých onemocnění. Výsledek je ten, že u mnoho 
jedinců s bolestmi zad způsobených zánětem, kteří vstupují do systému, nedojde ke 
stanovení správné diagnózy a  nejsou pak ošetřováni a léčeni patřičným odborným 
lékařem. 
 
 
DOPORUČENÍ 1 
 
Postupy při vyšetřování lidí s bolestí zad by měly obsahovat i systém pro rozpoznání 
bolestí zad způsobený zánětem. 
 
 
AKCE 1 
 
• O bolestech zad zánětlivého původu (viz příloha 1) by mělo být uvažováno vždy 

u všech pacientů s věkem pod 40 let, kteří trpí chronickými bolestmi páteře po dobu 
delší jak 3 měsíce. 

 
• Spinální servis by měl mít zaveden takový způsob třídění pacientů, aby ti, kteří splňují 

tato kritéria, byli posíláni do péče revmatologa, nikoliv k jiným specialistům. 
 
• Odborníci zabývající se bolestmi páteře by měli být náležitě školeni i v oblasti 

zánětlivých nemocí páteře, nikoliv pouze v oboru nemocí páteře jiného, než 
zánětlivého původu.



PROBLÉMY, DOPORUČENÍ, AKCE 2 
 

PROBLÉM 2: DOSTAT SE KE SPRÁVNÉMU SPECIALISTOVI 

I tehdy, když už je podezření na Bechtěrevovu chorobu, není u mnoha postižených 
stanovena rychlá a přesná diagnóza, ani není stanoven optimální postup léčby, protože 
to není konzultováno se správným specialistou. 
Pro mnoho lékařů z oboru fyzioterapie a ortopedie není Bechtěrevova choroba primární 
oblastí jejich specializace, její léčba patří vždy do rukou revmatologa. Proto by lidé, 
u kterých existuje podezření na Bechtěrevovu chorobu, měli být vždy v první řadě 
vyšetřeni revmatologem. Revmatolog může být členem multidisciplinárního týmu 
specializujícího se na klinické vyšetření, potřebné vyhodnocení snímků, metrologii, 
fyzioterapii, pracovní lékařství a efektivní medikamentózní léčbu. 
Tyto týmy by měly mít snadný přístup k muskuloskeletálním radiologům, očním lékařům, 
specialistům na léčbu zažívacího ústrojí, kožním lékařům a ortopedickým specialistům, 
aby bylo možné současně řešit i přidružené problémy, jakými jsou např. uveitida 
(iridocyclitis), zánětlivá onemocnění střev, lupenka, deformity páteře apod. Zmíněný 
přístup je základním předpokladem pro kvalitní péči o pacienta a pro dosažení nejlepšího 
možného výsledku léčby.  
 
 
 
DOPORUČENÍ 2 
 
Lidé, u kterých existuje podezření na Bechtěrevovu, by měli být zásadně posíláni 
k revmatologovi. 
 
 
AKCE 2 
 
• Lidé se zánětlivým bolestivým onemocněním páteře takového charakteru, že se může 

jednat o Bechtěrevovu chorobu, by měli být předáváni do péče revmatologovi 
s potřebnými znalostmi a zkušenostmi s léčbou této nemoci a měli by mít přístup 
i k multidisciplinárním týmům. 

 
• Předání pacienta v první volbě ortopédovi nebo fyzioterapeutovi je v tomto případě 

zcela jistě nevhodné. 



PROBLÉMY, DOPORUČENÍ, AKCE 3 
 

PROBLÉM 3: KRITÉRIA PRO V ČASNÉ STANOVENÍ DIAGNÓZY 
NEJSOU ADEKVÁTNÍ 

Stanovení včasné diagnózy je obtížné, a to dokonce i tehdy, je-li již podezření na 
Bechtěrevovu chorobu, protože klinické hodnocení páteře je obtížné a nejsou tam žádné 
potvrzující diagnostické znaky. Donedávna byla ke stanovení diagnózy používána 
kombinace klinických a RTG vyšetření. Tato diagnostická kritéria byla opuštěna 
a upravena na tzv. newyorská kritéria v roce 1984.  
S výjimkou pokročilé, rentgenem zjistitelné bilaterální sakroiliitidy (což může trvat až 10 
let, než se u pacienta projeví), zde není žádný jiný charakteristický rys choroby použitelný 
k potvrzení diagnózy. To znamená, že ve většině případů již došlo k nevratnému 
poškození páteře a pacienti trpěli po mnoho let, než byla stanovena správná diagnóza. 
Jinými slovy, upravená newyorská kritéria neumožňují včasnou diagnózu (bez nálezu 
změn na RTG) Bechtěrevovy choroby, případně axiální SpA. 
 
Magnetická rezonance je schopná odhalit jak akutní zánět, tak i chronické poškození 
kosterního systému a velká hodnota této zobrazovací techniky spočívá v možnosti daleko 
včasnější diagnostiky nemoci u lidí s podezřením na Bechtěrevovu chorobu, než to bylo 
možné dříve. Magnetická rezonance páteře a sakroiliakálního skloubení s využitím 
postupů k potlačení vlivu tuku zajišťuje cennou diagnostickou informaci i u pacientů 
s normálním, nebo nejednoznačným RTG nálezem.  
 
MRI má také tu výhodu, že ukazuje, případně vylučuje i další patologické jevy, které by 
mohly být zaměňovány za Bechtěrevovu chorobu. Ačkoliv zánět obvykle začíná 
u sakroiliakálního skloubení, je nyní jasné, že zánět páteřní léze (obyčejně hrudní) se 
může vyskytovat i tehdy, i když se ještě nenacházejí změny na sakroiliakálním skloubení. 
 
Zmíněné nové poznatky vedly k nedávné tvorbě nových kritérií pro klasifikaci časné 
Bechtěrevovy choroby, případně axiální SpA, které vyzdvihují význam vyšetření 
magnetickou rezonancí a testu na HLA-B27 u lidí trpících bolestmi páteře způsobenými 
zánětem. Bylo dosaženo i mezinárodního konsensu v tom, jak definovat MRI 
sakroiliakálního skloubení ve vztahu k Bechtěrevově chorobě/axiální SpA, aby byla 
umožněna standardizovaná implementace zmíněných kritérií. 

 
 
DOPORUČENÍ 3 
 
Diagnóza časné Bechtěrevovy choroby/axiální SpA může být stanovena, aniž by bylo 
nutné čekat, až se objeví chorobné změny zjistitelné RTG, magnetická rezonance (MRI) 
je vhodný způsob vyšetření, který to umožňuje. 
 
 
AKCE 3 
 
• Diagnóza časné Bechtěrevovy choroby/axiální SpA by měla být založena na běžných 

kritériích ASAS (viz příloha 3). 
• Test na HLA-B27 je pro diagnostiku u lidí s bolestí zad zánětlivého původu velmi 

cenný a zásadní (viz příloha 3). 
• MRI torakoabdominální-bederní páteře a sakroiliakálního skloubení by mělo být 

prováděno u těch pacientů, u kterých je RTG vyšetření bez nálezu. 
• Interpretace výsledků by měla být prováděna odborníkem na muskuloskeletální 

radiologii. 
• V klinické praxi může být diagnostika Bechtěrevovy choroby prováděna podle 

připojeného jednoduchého algoritmu (viz příloha 5)



PROBLÉMY, DOPORUČENÍ, AKCE 4 
 

PROBLÉM 4: EXISTUJÍ NEROVNOSTI V PŘÍSTUPU K OPTIMÁLNÍ 
PÉČI 

Každý pacient s Bechtěrevovou chorobou by měl mít dostupný optimální léčebný postup, 
ať už jde o časné onemocnění, vzplanutí nemoci, nebo komplikace v pozdní fázi nemoci 
s poškozením kosterního systému. Léčba Bechtěrevovy choroby musí být zaměřena na 
pacienta a přizpůsobena jeho individuálním potřebám. To vyžaduje rychlý a flexibilní 
přístup k odborným centrům s multidisciplinárním týmem, který je schopen poskytnout 
plnou péči v potřebném rozsahu. Zkušenosti pacientů ale ukazují, že pro mnoho pacientů 
taková péče k dispozici prostě není. 
 
V ideálním případě by mělo vyšetření obsáhnout všechny potenciální projevy. Ideální 
praxe by měla zahrnovat posouzení všech možných projevů nemoci (axiální, periferní, 
entheseal a extraartikulární vlastnosti) včetně parametrů nemoci, jako je její aktivita, 
bolesti, funkce, zdravotní postižení a strukturální poškození, jakým je třeba stav kyčelních 
kloubů nebo deformity páteře. Je třeba také vzít v úvahu i sociální faktory, pracovní 
postavení, ostatní přidružené nemoci a souběžnou medikamentózní léčbu. Tento přístup 
má zásadní význam pro to, aby byl zvolen optimální léčebný postup. Pro ideální vedení 
léčby musí být v úseku sekundární péče k dispozici dostupná celá řada účinných 
léčebných prostředků a tam, kde je to vhodné, i v úseku primární péče.  
Fyzioterapie a cvičení jsou pro léčbu Bechtěrevovy choroby prvky zásadní. 
 
Fyzioterapie a vodoléčba by měly být pro pacienty snadno dostupné, taktéž i podpora pro 
samostatně cvičící pacienty. Profesní poradenství je také potřebné pro udržení 
zaměstnanosti, i když je jen zřídka k dispozici. Pacienti by měli mít přístup i k urgentnímu 
klinickému vyšetření nebo poradenství po telefonu, případně e-mailem. Tyto pomocné 
linky by mohly být obsluhovány speciálně vyškolenými zdravotními sestrami a fyzio-
terapeuty, jak je tato praxe velmi rozšířená u revmatoidní artritidy. Význam období 
vzplanutí onemocnění nebo doby pracovní nestability musí být uznáván. Chirurgické 
poradenství i léčba by měly být poskytovány ortopedickými a/nebo týmy odborníků na 
chirurgii páteře se zkušenostmi s léčbou lidí s těžkou formou Bechtěrevovy nemoci. 
 
Přání a očekávání pacientů jsou velmi důležitá pro plánování optimálního léčebného 
postupu. Aby bylo možné spolupracovat s lékařským týmem k dosažení maximálního 
úspěchu léčby, mělo to být spojeno i se vzděláváním pacientů a jejich rodin, přínosné by 
bylo i psychologické poradenství. Lidé s AS potřebují informace v takové formě, která je 
pro ně nejvíce užitečná, je známo, že vzdělávací programy a pacientské skupiny, ve 
kterých si pacienti vzájemně pomáhají, jsou významným přínosem pro zvýšení sebevě-
domí i osobní motivace pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Vzdělávací programy 
mohou také generovat úspory nákladů snížením počtu neodpracovaných pracovních dnů. 
 
 
DOPORUČENÍ 4 
 
Lidé s Bechtěrevovou chorobou by měli mít přístup ke všem patřičným specialistům 
a léčebným postupům. 
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AKCE 4 
 
• Optimální péče je zajišťována revmatologem pracujícím v odborném multidiscipli-

nárním týmu, který má potový přístup k příslušným specialistům zkušeným v léčbě 
Bechtěrevovy nemoci i přidružených chorob, jako jsou třeba specialisté na 
gastroenterologii, oftalmologové, dermatologové, ortopedi, odborníci na chirurgii 
páteře apod. 

 
• Expertní multidisciplinární tým by měl zahrnovat revmatologa, specializovaného 

fyzioterapeuta a specializovanou zdravotní sestru, radiologa zaměřeného na 
muskuloskeletální systém, terapeuta pro pracovní lékařství a poradce pro 
zaměstnávání 

 
• Všichni pacienti by měli mít dostupnou fyzioterapii, včetně vodoléčby, taktéž i cvičební 

programy organizované komunitou, nebo sdruženími při nemocnicích. 
 
• Mělo by být nabízeno i telefonické poradenství a včasné klinické vyšetření ve 

všech případech, kdy je třeba zvládnout náhlé vzplanutí nemoci. 
 
 



PROBLÉMY, DOPORUČENÍ, AKCE 5 
 

PROBLÉM 5: PŘÍSTUP K ÚČINNÉ MEDIKAMETÓZNÍ LÉČBĚ 

Základním problémem, kterému čelí mnoho pacientů, je dostupnost biologické léčby. Lidé 
s Bechtěrevovou chorobou musí často dlouhodobě snášet příznaky nemoci, u které mají 
tradičně nízké terapeutické očekávání. Někteří lidé proto mohou tyto příznaky podceňo-
vat a důsledku toho neví, nebo nedovedou posoudit, zda by pro ně byla vhodná 
a oprávněná anti-TNF terapie (biologická léčba). 
Historicky vzato, mnoho klinických lékařů dříve považovalo Bechtěrevovu chorobu buď za 
méně závažnou, nebo z velké části za neléčitelnou, což mělo za následek, že mnoho 
pacientů bylo vyřazeno, případně vypadlo z pravidelného klinického sledování. 
 
Klinická hodnota nesteroidních i dalších medikamentů nemůže být v žádném případě 
podceňována, ale nepochybné výhody, které přináší léčba pomocí blokády TNF, jsou 
nyní zcela zřejmé, jak jejich působení na symptomy nemoci, tak i přínosy pro životní styl 
a příznivé dopady na pracovní schopnost, i když inhibice strukturálního poškození nebyla 
dosud prokázána. Není ale pochyb o tom, že kromě kontroly symptomů je třeba při 
posuzování potřeby biologické terapie vzít v úvahu i pracovní nestabilitu, progresivní 
spinální omezení a další přidružené nemoci. 
Národní pokyny pro posuzování vhodnosti anti-TNF terapií jsou jasné, i když poskytování 
této léčby vyžaduje značnou administrativní a klinickou podporu a/nebo souhlas Primary 
Care Trust (Zabezpečení primární péče) na individuálním základě. 
Mnoho lidí, pro které by byla tato terapie velmi vhodná, se ale přesto k léčbě nedostane. 
 
Tudíž zde existuje několik blokujících faktorů, zabraňující lidem s Bechtěrevovou 
chorobou k volné dostupnost správné léčby ve správný čas, ať už pro nedostatečné 
pochopení charakteru nemoci, omezená terapeutická očekávání, omezení v předepiso-
vání a finanční omezení v oblasti poskytování a podpory biologické léčby.  
Zajištění správné léčby ve správném stádiu onemocnění vyžaduje vždy expertní přístup. 

 
 
DOPORUČENÍ 5 
 
Lidé s Bechtěrevovou chorobou by měli být informováni o dostupnosti anti-TNF terapie 
a měla by jim být tato léčba nabídnuta, pokud na ni mají nárok. 
 
 
AKCE 5 
 
• U všech pacientů by měla být posuzována i možnost biologické léčby. 
 
• Rozhodnutí o biologické léčbě by se mělo provádět v souladu s pokyny National 

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) pro používání biologické léčby (viz 
příloha 4). 
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PROBLÉM 6: OPERAČNÍ ZÁSAHY V RÁMCI LÉ ČBY BECHTĚREVOVY 
CHOROBY 

 
Pro mnoho lidí s vážnými deformitami páte ře by byl opera ční zásah 
velkým p řínosem, ale není jim nabízen. 
 
Deformace páteře nejsou u Bechtěrevovy choroby žádnou vzácností. Ve vážných 
případech nejsou ani schopni se pořádně podívat před sebe, natož někomu do očí. To 
způsobuje sociální izolaci, bolesti krční páteře a poruchy rovnováhy, nemluvě o dalších 
závažných obtížích v praktickém životě. Před zavedením magnetické rezonance byly 
chirurgické korekční zásahy spojeny s možnými závažnými poškozeními pacienta, 
dokonce i s úmrtími. Avšak v případě použití moderních prostředků předoperačních 
vyšetření a léčby ve speciálních spinálních jednotkách, je chirurgická korekce vysoce 
účinným způsobem jak zlepšit postavení páteře a pro pacienta zajistit větší komfort 
a sebedůvěru. Ovšem mnoha pacientům se závažnými deformitami páteře nebyla nikdy 
tato šance dána. 
 
Chirurgické zásahy vyžadují v případě deformit páteře způsobených Bechtěrevovou 
chorobou vysoce kvalifikovaný tým specialistů s adekvátním vybavením. Posouzení 
potřeby chirurgického zásahu by mělo zahrnovat jak fyzické, tak i psychické faktory, 
včetně osobních i pracovních záležitostí. 
V současné době se mnoha lidem také možnosti chirurgické léčby nedostane, i když by 
mohla být velmi účinná. 
 
 
DOPORUČENÍ 6 
 
Lidé s těžkými deformitami páteře by měli mít přístup k odbornému chirurgickému 
vyšetření a léčbě. 
 
 
AKCE 6 
 
• Jednotky angažované v léčbě lidí s Bechtěrevovou chorobou by měly mít spojení 

se specializovanými spinálními týmy s patřičnými odbornými znalostmi v oblasti 
chirurgické léčby lidí s Bechtěrevovou chorobou a to buď pomocí přímého spojení, 
nebo prostřednictvím vyšších center. 

 
• Lidé s těžkou, páteř deformující formou Bechtěrevovy nemoci by měli vědět, že 

existuje i možnost chirurgické léčby. Zájemci o tuto možnost léčby by měli být nejdříve 
řádně vyšetřeni, jak zdravotně, tak psychicky, než se rozhodne, je-li to možné, či 
nikoliv. 
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PROBLÉM 7: NEKONZISTENTNÍ LÉKA ŘSKÉ SLEDOVÁNÍ LIDÍ 
S BECHTĚREVOVOU CHOROBOU  

 
Dlouhodobé sledování pacientů s Bechtěrevovou chorobou je velmi různorodé. Mnoho 
jedinců propadá deziluzi ohledně možností dostupné léčby a péče a ze sledování se 
„vytrácejí“. Dlouhodobé sledování můře selhat třeba i kvůli pochybnostem o účelnosti 
sledování, kvůli špatné zkušenosti pacienta se službou, nebo kvůli omezenému 
povědomí lékařů o přirozeném průběhu Bechtěrevovy choroby. 
 
Pro mnoho jednotlivců je to choroba progresivní, postupuje sice pomalu, ale nelítostně, 
občas se i na delší dobu zklidní s relativně menšími a neměnícími se příznaky. Klinické 
projevy Bechtěrevovy choroby jsou velmi různorodé, k problémům s páteří a periferními 
klouby se přidávají i další, jako je např. osteoporóza, bývají zasaženy i mimokloubní 
orgány, jako jsou třeba oči (uveitis, iridocyclitis) nebo srdce (karditis, postižení chlopně), 
což mohou být závažná onemocnění. Dalším nepřímým negativním jevem jsou potíže 
s dýcháním způsobené kostovertebrálním postižením, i problémy způsobené toxickými 
účinky medikamentů, jako třeba poškození ledvin, hypertenze a závažné mohou být 
i poruchy zažívání. 
 
Z těchto důvodů je sledování pacienta velmi důležité, jednak proto, aby se zjistil postup 
nemoci a tím se umožnily včasné a účinné léčebné zásahy. Sledování nemusí být časté, 
ale mělo by být stanoveno na základě příznaků nemoci, její závažností, preferencí 
pacienta a na druhu medikamentózní terapie. Pravidelné sledování pacientů s Bechtěre-
vovou chorobou by mělo zahrnovat komplexní historii nemoci, zkoumání klinických 
příznaků, laboratorní vyšetření a snímkování. Index aktivity nemoci ankylozující 
spondylitidy (BASDAI) 30 je doporučen jako nástroj pro posuzování aktivity onemocnění 
a funkčnost je obvykle hodnocena pomocí funkčního indexu pro ankylozující spondylitidu 
(BASFI) 31 nebo Dougados Functional Index32.  
 
Pro posuzování dalších funkcí existuje celá řada ověřených nástrojů, např. pro 
posuzování léze periferních kloubů, enthesitis (bolesti v místech napojení šlach a úponů 
na kost), únavy, kvality spánku a bolestí páteře a měly by být používány všude tam, kde 
je to vhodné. Kromě toho by měly být pravidelně vedeny záznamy o pohyblivosti páteře. 
Pro tento účel je vhodný Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI)33, který je pro 
tento účel také v širokém měřítku používán. Progresi kosterních změn je možné sledovat 
pomocí modifikovaného Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS)34, ale 
rentgenové snímky pro posouzení stupně poškození kostí není nutné provádět častěji, 
než jednou za dva roky. 
 
 
DOPORUČENÍ 7 
 

Lidé s Bechtěrevovou chorobou by měli být pravidelně sledováni a měli by mít snadný 
přístup k opakovanému odbornému vyšetření. 

 

 
AKCE 7 
 

• Při úvodním vyšetření, by u všech pacientů mělo být provedeno komplexní 
klinické hodnocení zahrnující stupeň aktivity nemoci, funkční hodnocení, 
metrologické indexy a provedená RTG a další podobná vyšetření, výsledky by 
měly být vyhodnocovány patřičně školeným specialistou. 
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• Všichni pacienti by měli být pravidelně vyšetřováni odborným specialistou se 
zkušenostmi s Bechtěrevovou chorobou, vždy pod dohledem revmatologa jako 
konzultanta a sériová měření musí být vždy zaznamenávána. Interval vyšetření 
závisí na aktivitě a závažnosti onemocnění. Pravidelné hodnocení by mělo 
zahrnovat potřebu úprav fyzikální, farmakologické nebo chirurgické léčby. 

 
• Mělo by být prováděno i periodické hodnocení stavu kostí (osteoporóza), 

přidružených chorob, funkce ledvin a kardiovaskulárního rizika.



 

DOSLOV 

 
Dobrá lé čba se netýká pouze zdravotní pé če 
 
Jak tento projekt upozorňuje, existuje u široké veřejnosti a dokonce i ve zdravotnictví 
nedostatek povědomí o zánětlivé bolesti zad a Bechtěrevově chorobě jako invalidizující 
chorobě. V nedávném průzkumu konaném u členů NASS, asi třetina z nich čekala více 
než rok, než navštívili svého praktického lékaře a seznámili ho se svými potížemi. I když 
neznáme důvody, které k tomu vedly, můžeme tušit jeden z nich. Mohli si myslet, že to 
jsou jen "obyčejné" bolesti zad, pro které neexistuje jiná léčba, než prášky na úlevu od 
bolesti a pak by se jednalo jen o ztrátu času. 
 
Jakmile je diagnóza určena, i když to může přinést pocit úlevy, ale také to může být 
obtížný a děsivý moment: běžný jedinec pravděpodobně o Bechtěrevově chorobě neví 
nic, ani nezná lidi žijící s touto chorobou. Představte si typického pacienta - mladý muž ve 
věku kolem dvaceti let - který aktivně sportuje a vede plný společenský a pracovní život. 
Najednou se musí smířit s tím, že má chronickou nevyléčitelnou nemoc a najednou se 
mu jeví budoucnost velmi nejistá. 
 
I když těchto sedm doporučení se zabývá léčbou Bechtěrevovy choroby z hlediska 
medicíny, je třeba zdůraznit, že existuje ještě mnoho dalšího, co člověk může pro sebe 
udělat ve spolupráci se zdravotním týmem, ale také může se sebou pracovat i na vlastní 
pěst, aby bylo u něj dosaženo nejlepšího možného výsledku.  
 
Povědomí o potřebě pravidelného cvičení a také úsilí, motivace a přístup potřebný 
k tomu, aby bylo tohoto cíle dosaženo; psychologicko-sociální problémy při vzdělávání 
a plánování kariéry; náročný úkol pro pacienty, získat a udržet si práci, pracovní 
a sociální podporu, i postoj veřejnosti k deformitám, to vše hraje roli při utváření 
a udržování dobrého psychického stavu. 
 
 
Potřeba informací  
 
Otázka informačních potřeb nebyla vybrána jako nějaké samoúčelné doporučení, ale je 
velmi důležitá, protože je to obrovské téma. 
Vzdělávání a poradenství, tyto činnosti by měly být prováděny náležitě kvalifikovanými 
odborníky s podporou literatury i návrhy schválených internetových stránek. Takové 
informace jsou pro lidi s Bechtěrevovou chorobou nezbytné proto, aby se tito lidé mohli 
aktivně podílet na rozhodování o léčebných postupech. Poradenství by mělo zahrnovat i 
takové oblasti, jakými jsou např. nároky na dávky, cvičení, genetické a rodinné záležitosti, 
obezita, kouření a pracovní problémy. Lidé budou mít v průběhu života různé informační 
potřeby, také různé věkové skupiny přistupují k informacím různými způsoby. 
 
Postupem času, bude to, co pomůže, aby jednotlivci nejlepší výsledek je správné 
informace prezentovány ve správnou chvíli a ve správném formátu. 
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Cvičení pro život 
 
Cvičení je nejen užitečným doplňkem léčby Bechtěrevovy choroby: je to přímo jeden ze 
základních pilířů léčby. Cvičení pomáhá při udržování pružnosti a dobrého držení těla 
a také pomáhá s úlevou od bolestí a také zlepšuje pocit životní pohody. 
 
Ideální rozsah dostupných služeb by měl zahrnovat: 
 

• Poradenství v oblasti zvládání pocitů v době stanovení diagnózy od fyzioterapeuta, 
který má odbornou přípravu v oblasti potřeb pacientů s Bechtěrevovou chorobou, 
a dále rychlý přístup k poradenství zhorší-li se příznaky nemoci, z důvodu vzplanutí 
nemoci, případně z jiné příčiny. 

 
• Přístup k vodoléčebným procedurám na regulérní bázi. Cvičení v teplé vodě, 

v mělkém vodoléčebném bazénu chrání klouby a umožňuje lidem, aby se protáhli 
a pohybovali způsobem, který na zemi nedokáží. Členové NASS zdůrazňují, že 
přístup k pravidelné hydroterapii je klíčovým prvkem, který jim umožňuje 
pokračovat v práci, protože jim pomáhá snížit úroveň bolesti a zlepšit pohyblivost. 
V Národní zdravotnické službě (NHS) se objevuje trend, že by se měly provádět 
pouze krátké nárazové série vodoléčebných terapií, aby se omezil přístup 
k vodoléčbě, případně aby se vodoléčebné bazény uzavřely, protože se na ně 
pohlíží jako na okrajové a drahé léčebné prostředky pro pomoc řadě pacientů, 
včetně těch s Bechtěrevovou chorobou. 

 
• Přístup k ústavním kurzům, například jako těch, které nabízí Královská národní 

nemocnice pro revmatické choroby v Bathu a v dalších centrech: tyto kurzy mají 
řadu cílů, pomáhat lidem aby se o své nemoci dozvěděli co nejvíce a také o jejím 
léčení, jak snižovat bolesti a ztuhlost pomocí odstupňované soustavy cviků 
a protahování a také setkávat se s jinými lidmi s Bechtěrevovou chorobou 
a vyměňovat si vzájemně informace o zvládání choroby. 

 
NASS provozuje více než 94 místních skupin, které se pravidelně scházejí v průběhu 
roku a využívají tělocvičnu nebo vodoléčbu, případně obojí. NASS by rád viděl podporu 
pro všechny naše skupiny z místních služeb NHS a povzbuzení a podporu ze strany NHS 
pro vytváření dalších skupin. 
 
Vždy budou existovat lidé, kteří dávají přednost samostatnému cvičení, nebo kteří 
nemohou přistupovat k určité skupině činnost. Pokud jsou mladí a dospělí s dobrou 
kondicí, pak mohou dávat přednost využívání tělocvičny nebo fitness centra. NASS by si 
přála, aby cvičení bylo ordinováno všem pacientům s Bechtěrevovou chorobou. 



 

 

21 

 

DOPAD NA ŽIVOT LIDÍ S BECHT ĚREVOVOU CHOROBOU 

Pracovní činnost 
 
Přibližně třetina lidí s Bechtěrevovou chorobou končí s pracovní činností ještě před 
dosažením důchodového věku. Z těch, kteří zůstávají v pracovním procesu na celý, 
případně na částečný pracovní úvazek, přibližně čtvrtina udává (26 % podle nedávného 
průzkumu), že choroba ovlivnila jejich profesní postup a kariéru. Navíc se 30 % obává 
ztráty zaměstnání (Průzkum NASS v roce 2009 týkající se pracovní činnosti). 
 
NASS by uvítalo, kdyby byla pracovní činnost bechtěreviků akceptována jako legitimní 
klinický výstup, včetně uznání, že „práce“ není pouze „být v práci“ nebo „nebýt v práci“, 
ale že je to záležitost uplatnění, kariérního postupu a nároku na penzi, plný pracovní 
úvazek versus částečný, s možností dřívějšího odchodu do penze z důvodu špatného 
zdravotního stavu.  
 
Bohužel ve Velké Británii, snížení počtu odpracovaných pracovních dnů není nastaveno 
v souladu s náklady NHS (Národní zdravotní služba), což je oblast, kterou NASS již 
zmínila a bude na ni i nadále upozorňovat. Rozhodnutí ze strany ministerstva 
zdravotnictví, které mají dopad na rozpočet ministerstva práce a důchody jsou přijímána 
bez ohledu na to, jestli lze jejich dopad považovat za rozumné využívání zdrojů, ať již pro 
jednotlivce, nebo pro společnost jako celek. 
 
 
Psychologicko-sociální d ůsledky 
 
Další dopady na lidi s tímto chronickým onemocněním, zejména pro ty lidi s těžkou 
formou Bechtěrevovy nemoc mohou být rozsáhlé. Patří mezi ně obavy z rodinného 
života, sociální a sexuální omezení, omezení oblíbených aktivit, takových jako je třeba 
sport, obavy o práci, nepředvídatelná vzplanutí nemoci a jejich dopad, stejně jako obavy 
z toho, jak nemoc může časem ovlivnit postavení páteře a udržení vzpřímené postavy. 
 
Jak již bylo zdůrazněno, u lidí s Bechtěrevovou nemocí je větší pravděpodobnost, že 
nikdy neuzavřou sňatek, nebo že nebudou mít děti. Pokud sňatek uzavřeli, pak je větší 
pravděpodobnost rozvodu, než u běžné populace. Je u nich také vyšší pravděpodobnost 
depresivních stavů. 
 
Podpora od organizací, jako je třeba NASS, spočívá v tom, že se ve skupinách organizo-
vaných NASS nebo ve cvičebních skupinách organizovanými místními nemocnicemi, 
mohou vzájemně setkávat lidé se stejnou chorobou, mohou komunikovat na interneto-
vých fórech, konferencích a informačních dnech pořádaných Národním zdravotnickým 
centrem, což lidem s Bechtěrevovou chorobou pomáhá odstranit pocit izolace, který 
mnoho pacientů pociťuje. 
 
Ale posouzení plného dopadu Bechtěrevovy choroby na jedince je teprve na počátku, 
teprve nyní začíná být uznáván a studován a považován za součást celkové léčby 
a zvládání nemoci. 
 
 
 
Jane Skerrett



Přílohy 
 

PŘÍLOHA 1 - KRITÉRIA OBVYKLE UŽÍVANÁ V DIAGNOSTICE 
BECHTĚREVOVY CHOROBY 

 
 
Calin Criteria  (Calin A et al JAMA 1977;237:2613-4) 
 

• Věk pacienta při nástupu choroby nižší 40 let 
• Trvání bolestí zad po dobu delší než 3 měsíce 
• Pozvolný nástup nemoci 
• Spojení s ranní ztuhlostí 
• Cvičením se stav zlepší 

 
Kritéria se považují za splněná, pokud platí alespoň 4 kritéria z celkových 5. 
 
 
ASAS Criteria  (Sieper J et al Ann Rheum Dis 2009;68:784-8): Bolest zad trvající déle 
než 3 měsíce je zánětlivého původu když: 
 

• Věk pacienta při nástupu choroby nižší 40 let 
• Pozvolný nástup nemoci 
• Cvičením se stav zlepší 
• Odpočinek nepřináší žádné zlepšení 
• Bolesti v noci (se zlepšením, když se vstane z postele)  

 
Kritéria se považují za splněná, pokud platí alespoň 4 kritéria z celkových 5. 
 
 
Berlin Criteria  (Rudwaleit M et al Arthritis Rheum 2006;54:569-78): Bolest zad trvající 
déle než 3 měsíce je zánětlivého původu když: 
 

• Je spojena s ranní ztuhlostí > 30 minut 
• Cvičením se stav zlepší, odpočinek nepřináší žádné zlepšení 
• Buzení v druhé polovině noci způsobované bolestí zad 
• Měnící se bolesti v oblasti hýždí 

 
Kritéria se považují za splněná, pokud platí alespoň 2 kritéria z celkových 4. 
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PŘÍLOHA 2 - MODIFIKOVANÁ NEWYORSKÁ KRITÉRIA PRO 
DIAGNOSTIKU BECHTĚREVOVY CHOROBY 

 (Van der Linden S et al Arthritis Rheum 1984;27:361-8) 
 
1984 Modifikovaná newyorská kritéria  
 
Clinická kritéria: 
 

• Bolesti v dolní části páteře a ztuhlost v trvání nejméně 3 měsíců, které se zlepšují 
cvičením, odpočinek úlevu nepřináší 

• Omezená pohyblivost bederní páteře v sagitální a frontální rovině 
• Omezení roztažnosti hrudníku vztažené k normálním hodnotám s korelací na věk 

a pohlaví 
 
Radiologické kritéium: 
 

• Sacroiliitis stupně ≥ 2 dvoustranně nebo stupeň 3-4 jednostranně 
 
Bechtěrevova choroba je diagnostikována tehdy, když je splněno radiologické kritérium 
a minimálně jedno z klinických 
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PŘÍLOHA 3 - KLASIFIKA ČNÍ KRITÉRIA ASAS PRO AXIÁLNÍ 
SPONDYLOARTRITIDU (SPA)  

Týká se pacientů s bolestí zad trvající déle než 3 měsíce a kdy nástup nemoci nastal ve 
věku nižším než 45 let (Rudwaleit M et al Ann Rheum Dis 2009;68:777-83). 
 
 
Zjišt ění sacroiliitis mag. resonancí 
plus ≥ charakteristické rysy SpA 

nebo  
 

HLA-B27 plus  ≥ 2 další 
charakteristické rysy SpA 
 

# Charakteristické rysy SpA  
• zánětem působená bolest 

páteře 
• artritida 
• enthesitis (paty) 
• uveitid (zánět předního oka) 
• dactylitis 
• psoriasis (lupenka) 
• Crohn’s/colitis Crohnova 

kolitida 
• dobrá odezva na léčbu 

NSAIDs (nesteroidními 
antirevmatiky) 

• rodinná náchylnost k SpA 
• HLA-B27 
• zvýšené CRP 

 

 # Zjišt ění sac roiliitis mag. resonancí  
• aktivní (akutní) zánět, na MRI 

velmi připomínající sacroiliitis 
související s SpA 

• jednoznačný RTG sacroiliitis podle 
modifikovaných kritérií NY 
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PŘÍLOHA 4 - NÁVOD NICE PRO VYUŽÍVÁNÍ ANTI-THF TERAPIÍ  
V LÉČENÍ BECHTĚREVOVY CHOROBY 

NICE – Národní institut pro zdravotní a klinickou perfektnost (NICE technology appraisal 

guidance 143: Adalimumab, etanercept and infliximab for ankylosing spondylitis, 

 May 2008) 

 
 
Pokyny NICE pro provád ění léčby anti-TNF 
 
Adalimumab nebo etanercept jsou doporučovány jako léčebná alternativa pro dospělé 
postižené aktivní těžkou formou Bechtěrevovy nemoci, ale pouze tehdy, jsou-li splněna 
následující kritéria: 
 

• Pacientova nemoc je v souladu s modifikovanými newyorskými kritérii pro 
diagnostiku Bechtěrevovy choroby. 

 
• Je potvrzeno trvalé aktivní onemocnění páteře projevující se následovně: 

 
– skóre nejméně 4 jednotky v Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Index (BASDAI) 
 

– a nejméně 4 cm z rozsahu od 0 do 10 cm spinální bolesti na vizuální 
analogové škále (VAS) 

 
Oboje musí být demonstrováno při dvou různých příležitostech časově vzdálených 
nejméně 12 týdnů a nesmí dojít ke změně léčby. 
 

• Konvenční léčba dvěma nebo více protizánětlivými nesteroidními léčebnými 
přípravky podávanými postupně v maximálních tolerovaných nebo 
doporučovaných dávkách po dobu 4 týdnů nedokázala zvládnout symptomy 
nemoci.. 
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PŘÍLOHA 5 - DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS PRO ČASNOU 
BECHTĚREVOVU CHOROBU 
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