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Příručka bechtěrevika
Průvodce biologickou léčbou
National Ankylosing Spondylitis Society (Britská společnost pro
ankylozující spondylitidu) nedávno vydala pro své členy dvě výše
uvedené vzdělávací příručky, které obsahují řadu užitečných
informací a rad, proto je nechal Klub bechtěreviků ČR z. s.
přeložit do češtiny i pro české členy Klubu bechtěreviků.

Příručka: Aktivní život s Bechtěrevovou chorobou
Příručka s názvem: „Aktivní život s Bechtěrevovou chorobou je
dílem Klubu bechtěreviků ČR z. s., Moravskoslezského kraje
a byla vytvořena na základě dlouholetých zkušeností z práce ve
prospěch bechtěreviků, studia odborné literatury a z výsledků
našich studií na téma Bechtěrevova choroba, včetně mnoha
desítek let osobních zkušeností s různými druhy léčení
a průběhem choroby.
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PŘÍRUČKA BECHTĚREVIKA
Informace pro Vaše přátele, rodinu i zaměstnavatele
Ankylosing spondylitis je zkráceně nazývána AS, v některých evropských
zemích i v České republice se o ní mluví jako o tzv. Bechtěrevově chorobě.
Bechtěrevova choroba je bolestivá a progresivní forma zánětlivé artritidy,
která ovlivňuje zejména páteř, ale postihuje také další klouby, šlachy
a vazy.
Ankylosing znamená spolu srůstající, spondylitis znamená zánět obratlů,
obě slova pocházejí z řečtiny. Ankylosing spondylitis tedy popisuje nemoc,
kdy některé, nebo všechny klouby a kosti páteře, spolu srůstají.
Nemocí mohou být postiženy také i další oblasti organizmu, jako jsou
například oči, střeva, plíce a srdce.
Ve Spojeném království tato nemoc postihuje přibližně 200 000 lidí.
Výzkum je zaměřen hlavně na genetický základ nemoci, ovšem vědci se
domnívají, že se na něm podílí až 20 různých genů.
Bechtěrevova choroba má velmi proměnlivou podobu. Zatímco někteří lidé
trpící touto chorobou nemají takřka žádné symptomy, u jiných probíhá
nemoc velmi krutě. Obvykle se objeví příznaky nemoci a ty pak pacienta
provázejí dlouhodobě, stejně tak i bolesti, které sebou nemoc přináší.
Bechtěrevova choroba často u pacientů vyvolává projevy frustrace
a strachu. Aby se vyrovnali se svojí chorobou, k tomu pacienti potřebují
podporu a povzbuzení ze strany rodiny, přátel a spolupracovníků.
Bechtěrevova nemoc, zejména v počátečních stádiích, může být takřka
„neviditelná“. Lidé s Bechtěrevovou chorobou často denně bojují
s bolestmi, ztuhlostí a únavou. To může vést až k pocitu izolace, zejména
po stanovení diagnózy.
Příznaky se obvykle objevují na prahu dospělosti, průměrný věk jejich
nástupu je 24 let.
V současnosti nelze nemoc vyléčit. Léčení se provádí kombinací léků
k úlevě od bolestí a protahujících cviků.
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CO JE TO BECHTĚREVOVA CHOROBA?
Bechtěrevova choroba je artritida zánětlivého původu, jejímž hlavním
příznakem jsou bolesti páteře.
Choroba bývá „zastřešena“ termínem axiální spondyloartritida, který zahrnuje
„rodinu“ podobných chorob.

Bechtěrevova choroba (Ankylosing Spondylitis)
Jako Bechtěrevova choroba je tato uznána tehdy, jestliže jsou změny na
sakroiliakálním skloubení viditelné při RTG vyšetření.

RTG nepotvrzená axiální spondyloartritida
Tato diagnóza odpovídá stavu, kdy příznaky choroby existují, ale změny nejsou
zjistitelné RTG vyšetřením. Až 70 % pacientů s RTG nepotvrzenou axiální
spondyloartritidou má zřetelné příznaky zánětu sakroiliakálního skloubení a/nebo
páteře, ale změny zde odhalí až vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI).
Tato příručka je určena pro kohokoliv s Bechtěrevovou chorobou i s RTG
nepotvrzenou axiální spondyloartritidou. Ale abychom záležitosti nekomplikovali,
budeme v dalším textu mluvit pouze o ankylozující spondylitidě, tedy Bechtěrevově
chorobě.

Co se při chorobě děje?





V místech, kde se šlachy a vazy napojují na kost, vzniká zánět. Ten je známý
pod názvem entenzitida.
Zánět je provázen určitým opotřebením kosti v místě napojení, tento jev je
známý pod názvem entenzopatie.
Jak se zánět zklidňuje, je započat proces hojení a v jeho rámci se začne tvořit
nová kost. Jak kost nahrazuje pružnou tkáň šlach a vazů, snižuje se jejich
pohyblivost.
Opakování tohoto zánětlivého procesu vede opět k další tvorbě kostní tkáně
a individuální kostní součásti páteře (obratle) spolu mohou srůstat.

Jaké to může mít pro mne důsledky?
Důsledky mohou být pro každého pacienta jiné, někteří lidé nemají takřka žádné
příznaky, zatímco jiní trpí krutými bolestmi.
Typické příznaky Bechtěrevovy choroby jsou následující:








Pomalý a postupný vznik bolesti zad a ztuhlosti trvající týdny i měsíce, nikoliv
jen hodiny nebo dny.
Ranní ztuhlost a bolest, postupně během dne klesající vlivem pohybu.
Přetrvávání ztuhlosti po více jak 3 měsíce (v protikladu ke krátkým atakám
u jiných diagnóz).
Zlepšení stavu po cvičení a naopak zhoršení po odpočinku.
Úbytek hmotnosti zejména v počátečních stádiích nemoci.
Únava.
Pocit horečnatosti a noční pocení.

2

PÁTEŘ
Páteř tvoří 24 obratlů a 110 skloubení. Existují 3 sekce páteře, 7 krčních,
12 hrudních a 5 bederních obratlů. Krční část páteře je nejpohyblivější.
Každý obratel v hrudní části má na obou stranách napojena žebra. Pod bederním
úsekem je umístěna kosočtverečná křížová kost, která tvoří spojení páteře s pánví.
Spojení mezi stranami křížové kosti a zbytkem pánve je nazýváno sakroiliakální
skloubení. A toto místo je obvykle počátkem, kde začíná bolest bederní páteře
a odkud se Bechtěrevova choroba začíná rozvíjet dále.

Co způsobuje Bechtěrevovu chorobu?
Je vysoce pravděpodobné, že Bechtěrevova choroba vzniká v důsledku jakéhosi
environmentálního faktoru, který u geneticky predisponovaných jedinců spouští
chorobu. Zatím nevíme, o jaký spouštěcí mechanizmus by se mohlo jednat, ale
určitá podezření jsou na infekce. Naopak za posledních roky jsme se dozvěděli
mnohé o genetických faktorech s chorobou
spojených.
Víme, že existuje silná spojitost mezi
Bechtěrevovou
chorobou
a genem
nazývaným HLA-B27. V bílé populaci
západní Evropy je nositeli tohoto genu asi
8 % obyvatel, ten je ale přítomen až u 85 %
lidí trpících Bechtěrevovou chorobou.
Skutečná choroba se vyvine jen u jednoho
člověka z dvaceti HLA-B27 pozitivních. Toto
číslo se pravděpodobně zdvojnásobí u lidí
příbuzných v 1. stupni s člověkem s Bechtěrevovou chorobou.
Z toho lze odvodit, že gen samotný, tedy
HLA-B27 je tím hlavním genem za vznik
onemocnění odpovědným, není jediným
genem odpovědným spuštění nemoci.
Nejnovější výzkumy (částečně sponzorované NASS) prokazují, že je zde více či
méně účastno ještě nejméně 60 dalších
genů.
Jeden ze zmíněných genů, který spolu
s HLA-B27 zvyšuje riziko onemocnění
Bechtěrevovou chorobou, je gen zvaný
ERAP1, ale určité varianty tohoto genu zase
rozvoji nemoci brání.
Další gen s názvem IL23R zase ovlivňuje
funkci některých částí imunitního systému
a zvyšuje riziko zánětu. Blokování tohoto
působení pomocí léků se jeví jako možnost
Bechtěrevovu chorobu v budoucnu léčit,
aktuálně probíhající klinické zkoušky se jeví
jako velmi slibné.
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Jaké je riziko přenosu Bechtěrevovy choroby i na děti?
Pokud máte Bechtěrevovu chorobu a jste nositeli genu HLA-B27, pak je zde
pravděpodobnost 50 %, že stejný gen zdědí i váš potomek. Ale to neznamená, že
musí nutně onemocnět Bechtěrevovou chorobou. V průměru má potomek člověka
s Bechtěrevovou chorobou 7% pravděpodobnost, že se u něj nemoc také rozvine.
Ovšem pokud potomek zdědí i gen HLA-B27, pak se riziko vzniku nemoci zvyšuje
na dvojnásobek, tedy na přibližně 13 %. Pokud byl nemocí postižen prarodič,
případně strýc, pak je riziko vzniku onemocnění menší (méně než 1 : 15)
Shrnuto, existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že se u dítěte nemoc nerozvine
(téměř 10 : 1), než že se rozvine. Riziko je vyšší u dětí, které zdědily gen HLA-B27
od svého nemocného rodiče, ovšem žádný předběžný genetický průzkum není
považován za účelný, ten má smysl až tehdy, když se objeví náznaky symptomů
naznačující možnost počínající Bechtěrevovy choroby.

Je Bechtěrevova choroba rozšířená?
Bechtěrevova choroba postihuje ve Velké Británii přibližně 2–5 dospělých z tisíce,
tudíž se odhaduje, že je zde přibližně 200 000 lidí trpících touto chorobou. Nemoc
začíná obvykle na prahu dospělosti a průměrný věk, kdy je stanovena diagnóza,
činí 24 roků.

Jak mohu zjistit, že mám Bechtěrevovu chorobu?
Pokud máte typické příznaky Bechtěrevovy choroby, pak nejprve navštivte vašeho
obvodního lékaře. Pokud váš lékař bude mít podezření na Bechtěrevovu chorobu,
pak budete předán revmatologovi. Revmatolog je lékař specializovaný na
revmatické nemoci, jakou je např. Bechtěrevova choroba. Zde se potvrdí, jestli se
opravdu jedná o Bechtěrevovu chorobu, pak se zahájí počáteční léčba a stanoví se
dlouhodobá léčebná strategie.
Dále bude u vás provedena řada testů, které pomohou upřesnit diagnózu, budou
zahrnovat fyzické vyšetření k posouzení vaší pružnosti a lokalizace bolestivých
oblastí, krevní testy a RTG vyšetření nebo magnetická rezonance (MRI), která
ukáže, zda zde je, nebo není zánět a poškozená páteř.

Ovlivňuje Bechtěrevova choroba i další klouby?
Ano, Bechtěrevova choroba postihuje i ostatní klouby, například může způsobovat
bolest a otoky kyčelních kloubů, kolen a kotníků. V zásadě může být postižen
libovolný kloub. Ve většině případů se bolest a otoky po léčbě uklidní. Je obzvláště
důležité procvičovat kyčelní klouby, aby nedošlo k jejich ztuhnutí v ohnuté pozici,
která Vás pak nutí naklánět se dopředu. I paty mohou způsobovat velmi nepříjemné
bolesti ve dvou oblastech. Nejčastěji to je pod povrchem, asi 3 cm od zadní části
chodidla. Nazývá se to „plantar fascitis“. Zde může pomoci, když vám pediatr
(specialista na nohy) doporučí stélku do bot, která je navržena tak, aby rozložila
váhu z této části paty na větší plochu.
Bolest se také může objevovat i v zadní části paty, kde se Achillova šlacha napojuje
na patní kost. Bolest může zhoršovat nesprávná „tlačící“ obuv.

Jak Bechtěrevova choroba ovlivňuje oči?
Bechtěrevova choroba způsobuje zánět duhovky a jejího napojení na vnitřní stranu
oka, tj. živnatky. Zánět duhovky (případně živnatky) se vyskytuje přibližně
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u 30-40 % lidí s Bechtěrevovou chorobou. Obvykle je prvním příznakem prudká
bolest postiženého oka, světloplachost (ulevuje nošení tmavých brýlí) a silná
zarudlost oka. V tomto případě je nutné navštívit co nejdříve, nejpozději do
24 hodin, oční oddělení s příslušnými specialisty. Zde bude potvrzena diagnóza
a zahájena léčba. Včasné zahájení léčby, obvykle očními kapkami s obsahem
steroidů, snižuje riziko trvalého poškození oka. Na webové stránce NASS je
k dispozici detailní informační materiál týkající se zánětu oka včetně pokynů jak
postupovat, aby bylo léčení zahájeno co nejdříve.

Jak Bechtěrevova choroba postihuje střeva
Odhaduje se, že jeden z dvanácti pacientů s Bechtěrevovou chorobou trpí
současně zánětlivým onemocněním střev (IBD). Existují dva typy zánětlivého
onemocnění střev, první typ je tzv. Crohnova choroba, druhým typem je ulcerózní
kolitida. Crohnova choroba může postihovat libovolnou část střev, zatímco
ulcerózní kolitida napadá pouze tlusté střevo. Stojí za zapamatování, že
onemocnění střev obvykle předchází nebo následuje po propuknutí Bechtěrevovy
choroby.

Jak může Bechtěrevova choroba ovlivnit srdce?
Vědci se domnívají, že u Bechtěrevovy choroby existuje mírně zvýšené riziko
kardiovaskulárního onemocnění. Aby se co nejvíce snížilo riziko kardiovaskulárního
onemocnění u Bechtěrevovy choroby, pak je třeba zajistit:





Aby byla základní nemoc adekvátně léčena.
Kardiovaskulární riziko by mělo být posouzeno vaším ošetřujícím lékařem.
Pokud se to ukáže jako vhodné, měly by být nasazeny léky na snížení
cholesterolu, případně na léky na léčbu vysokého krevního tlaku.
Pacienti s Bechtěrevovou chorobou by neměli kouřit.

Jak může Bechtěrevova choroba ovlivnit plíce?
U některých pacientů s Bechtěrevovou chorobou se v průběhu času zanítí žeberní
klouby, kterými se žebra v zádech napojují na páteř, což vede k jejich ztuhnutí
a dokonce i ke srůstání.
Při normálním dýchání se při každém vdechu a výdechu hrudní koš vyklenuje a pak
vrací zpět. Pokud tyto klouby ztuhnou, pak již neumožní takový rozsah pohybu
žeber, případně takový pohyb již není vůbec možný. To ale znamená, že dýchání
se pak provádí pouze pomocí plochého svalu, který odděluje plíce od břišní dutiny,
tedy bránice. Pořád je tedy dýchání možné, přestože žebra srostou, ale třeba těsné
oblečení v oblasti břicha je v tomto případě poněkud nepohodlné, protože může
způsobovat problémy s dýcháním.
Měli byste cvičit dýchání, aby se udržela pohyblivost žeber a nemuseli jste spoléhat
jen na brániční dýchání. Zánět žeberních kloubů a svalů napojených na žebra může
být tak bolestivý, že může být zaměňován za srdeční angínu pectoris nebo zánět
pohrudnice (bolesti při hlubokém dýchání, ke kterým dochází v případě zánětu
povrchu plic). Každý, kdo má příznaky bolestí na hrudi, by měl vyhledat lékařskou
pomoc, aby se mohlo vyloučit vážnější onemocnění.
Omezený pohyb hrudního koše může také vést ke snížení kapacity plic
a u některých lidí i ke vzniku jizevnaté tkáně nebo fibrózy v horní části plic, která je
obvykle zjišťována pouze při rutinním RTG vyšetření hrudníku. Někdy dochází ke
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snížení funkčnosti plic v tom smyslu, že po nachlazení, případně dalším
onemocnění horních cest dýchacích, trvá uzdravování déle.
Opět je třeba zdůraznit, že pacienti s Bechtěrevovou chorobou by neměli kouřit.

Bechtěrevova choroba a kůže
S Bechtěrevovou chorobou je často spojeno i kožní onemocnění s názvem lupénka
(psoriáza). Lupénka způsobuje tvorbu šupinatých ploch na kůži i pokožce hlavy.

Bechtěrevova choroba a kosti
S Bechtěrevovou chorobou může souviset i osteoporóza (nízká hustota kostí).

Jak Bechtěrevova časem postupuje?
Bechtěrevova nemoc je velmi různorodá, ale obvykle se její symptomy v průběhu
času projevují stále silněji. Zatím nelze Bechtěrevovu chorobu vyléčit. Při klasickém
průběhu bederní páteř postupně tuhne vzhledem k nadměrné tvorbě kostní tkáně.
Hrudní a krční páteř může během chorobného procesu rovněž tuhnout.
Je třeba věnovat pozornost správnému držení těla a každodennímu cvičení, tím
můžete docílit dlouhodobých příznivých výsledků.

LÉČENÍ BECHTĚREVOVY CHOROBY
Bechtěrevova choroba je léčena pomocí kombinace medikamentózní léčby ke
snížení bolestí a intenzity zánětu a odpovídajícího cvičení.

Medikace – léčba léky
Léčba se provádí kombinací léků potlačujících bolest, ztuhnutí a zánět, typ
a dávkování léků zvolí lékař podle intenzity choroby. Pokud u vás dojde k ataku
nemoci, uvědomte svého lékaře, případně revmatologa, aby vám upravil medikamentózní léčbu.
Skupiny léků používaných k léčbě Bechtěrevovy choroby lze rozdělit do
následujících skupin:
Analgetika (léky pro potlačování bolesti) – sem lze zařadit např. paracetamol, Tyto
léky potlačují bolest a používají se obvykle v kombinaci s dalšími léky.
Nesteroidní protizánětlivá antirevmatika (NSAIDs) – mezi ně patří například
ibuprofen nebo naproxen. Tyto léky potlačují zánět i bolest, proto je užívá většina
pacientů trpících Bechtěrevovou chorobou. Pokud je to třeba, pak může být
současně předepsán i tzv. „proton pump inhibitor“ (PPI), což je kategorie velmi
účinných léků snižujících kyselost žaludečních šťáv.
Kortikosteroidy – jedná se o velmi účinné léky potlačující zánět, ale ve formě tablet
mohou mít i řadu nežádoucích vedlejších účinků, obzvláště tehdy, jsou-li užívány
dlouhodobě. Může se jednat o jejich lokální použití ve formě injekcí do kloubů,
případně i užívání ve formě tablet.
Nemoc modifikující antirevmatika (DMARDs) – mezi takové léky patří sulfasalazin.
Tyto léky nepatří mezi ty, které jsou často užívány k léčbě Bechtěrevovy nemoci,
ale potlačují bolest, ztuhlost a otoky u těch, kterým Bechtěrevova choroba postihuje
takové orgány, jako jsou např. kyčle, kolena, kotníky nebo zápěstí (periferní
klouby). Nepomáhají na vlastní onemocnění páteře a ztuhlost.
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Léčení neurologických bolestí – zde se používají léky jako amitriptylline, gabapentin
a pregabelin. Tyto léky pomáhají zvláště takovým lidem, kteří trpí chronickými
(dlouhodobými) bolestmi neurologického původu. Zmíněný typ bolestí může
způsobovat například poškození nervu, také i tlak na nerv. Tyto bolesti postižení
obvykle popisují jako „vystřelující“, také jako „elektrický šok“. „brnění", nebo „pocit
mravenčení pod kůži".
Anti-TNF terapie (biologická léčba) – může být předepsána pouze revmatologem,
a to pouze lidem s těžkou formou Bechtěrevovy choroby. V současné době jsou pro
tyto pacienty k dispozici přípravky adalimumab (Humira), certolizumabpegol
(Cimzia), etanercept (Enbrel) a golimumab (Simponi).

Fyzioterapie (fyzikální léčba) a cvičení
Fyzikální léčba má značný vliv na konečnou podobu vaší Bechtěrevovy choroby.
Fyzioterapeut Vás naučí cviky pro pravidelná denní cvičení a protahování, bude
vám připomínat, abyste nezapomínali na správné držení těla. Také se dozvíte, jak
zvýšit rozsah pohybu některých kloubů, zejména páteře a kyčlí.
Je také velmi důležité udržet váš svalový korzet dostatečně silný, protože
nedostatek pohybu svaly oslabuje, pak může trvat velmi dlouho, než se je podaří
znovu posílit. Také se dozvíte, že je nutné některé svaly protahovat, aby
nedocházelo k jejich zkracování.
Jakákoliv forma kardiovaskulárního cvičení je přínosná, zejména tehdy, když
dochází k zadýchávání, zlepšuje se roztažnost hrudníku, snižuje únava a zlepšuje
se spánek.
Velmi přínosné je také plavání, pokud je to potřebné, používejte při plavání dýchací
trubici (šnorchl). Co nejvíce měňte plavecké styly, ale měli byste si být vědomi toho,
že kopání nohama při plaveckém stylu „prsa“ může někdy vést k zánětu kyčlí
a pánve. Také je tím nadměrně namáhána krční páteř a oblast kříže.
Vyhýbejte se kontaktním sportům, jen s velkou opatrností by měly být provozovány
sporty spojené s dopady a nárazy, jako např. běh, zejména pokud jejich
provozování způsobuje zhoršení Vašich obtíží.
Pravděpodobně budete provozovat takové sportovní aktivity, které vás těší. Při
jakýchkoliv aktivitách používejte sportovní obuv s vložkami tlumícími nárazy, které
pomáhají snížit namáhání kloubů.
V současnosti existuje řada možností, jak vám může NASS se cvičením pomoci:

1

Příručka „Zpět k pohybu“
Je to náš průvodce pro bezpečné cvičení v tělocvičně. Je zaměřen hlavně na ty
pacienty, kteří byli diagnostikováni poměrně nedávno Z webové stránky NASS si
můžete zdarma stáhnout tuto 85stránkovou barevnou příručku. Můžete si ji také
objednat v tištěné formě v obchodě NASS za £ 14,99.

Zpět k pohybu – SW aplikace
Průvodce cvičením „Zpět k pohybu“ byl vyvinut i pro snadné použití zdarma jako
SW aplikace. Je k dispozici jak pro Google Play, tak i pro iTunes. Aplikace je ke
stažení zde: play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.apache.BackToAction. Je
1

Na konci příručky naleznete informaci o českém Klubu bechtěreviků.
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sice k dispozici zatím pouze v angličtině, ale je poměrně intuitivní, v případě potřeby
mohou pomoci překladače.

DVD Fight Back
Toto DVD je zaměřeno na lidi v pokročilejším stádiu choroby, kteří chtějí cvičit
doma. Obsahuje 6 cvičebních programů a 35 příkladů individuálních cvičení, jsou
zde i cviky šetřící kyčelní klouby pro ty pacienty, kteří mají kyčelní kloub nahrazen
umělým. DVD je možno zakoupit v NASS obchodě za Ł5.

Pobočky NASS
NASS nabízí lidem s Bechtěrevovou chorobou pravidelné fyzioterapeutické
a cvičební procedury pod vedením zkušených fyzioterapeutů ve své síti poboček po
celé Británii. Pokud chcete zjistit pobočku, kterou máte nejblíže, navštivte na naší
webové stránce sekci „NASS Near you (NASS blízko vás)“.

Držení těla
Je velmi důležité dbát na správné držení těla, myslete na to v kterémkoliv denním
i nočním čase. Stoupněte si bokem k zrcadlu, ve kterém se dá vidět celá postava,
a představte si, že spustíte provázek se závažím od vrcholu hlavy až k chodidlům.
Stoupněte si tak, aby provázek směřoval přímo dolů, přes ušní lalůčky, rameno,
středem kyčle, za vaše koleno a v přední části kotníku.

Alternativní léčba
Podporujeme lidi, aby dělali cokoliv, co jim pomáhá, ovšem za předpokladu, že to
pro ně není nebezpečné a nepoškozuje páteř. Vzhledem ke tvorbě nadbytečné
kosti a možné osteoporóze, existuje u pacientů s Bechtěrevovou chorobou zvýšené
riziko zlomenin, neměly by být proto provozovány silné manipulativní zásahy.
Pokud chcete zkusit alternativní medicínu, vždy se ujistěte, že příslušný lékař, který
ji provozuje, plně rozumí povaze Bechtěrevovy choroby a je členem odpovídající
profesní organizace.

Chirurgické zásahy
Chirurgie hraje v léčbě Bechtěrevovy choroby jen okrajovou roli. Asi 6 % pacientů
s Bechtěrevovou chorobou potřebuje náhradu kyčelního kloubu, tím se úspěšně
eliminuje zdroj bolesti a vrátí se kloubu pohyblivost. Pouze vzácně je nutné
chirurgicky vyrovnat sklon páteře a krku.

VEĎTE BĚŽNÝ ŽIVOT I S BECHTĚREVOVOU CHOROBOU
Spojte se s dalšími lidmi
U lidí s Bechtěrevovou chorobou je zcela pochopitelné, že se cítí opuštěni, zejména
poté, co se zjistí diagnóza. K vyrovnání se skutečností, že máte Bechtěrevovu
chorobu, je velmi důležité mít podporu vaší rodiny i přátel. Zapojte i další lidi, aby
se seznámili s tím, co Bechtěrevova choroba obnáší a jaké má pro Vás důsledky.
Možná, že dokonce i oni sami se budou snažit zlepšit fyzickou kondici a připojí se
k Vám při cvičení a sportovních aktivitách.
Měli byste uvažovat o vstupu do místní odbočky NASS, zde se setkáte se s lidmi
se stejnými problémy, kteří mohou nabídnout pomoc na základě jejich vlastní
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zkušenosti a budou mít pro vás porozumění. Máme také fórum pro členy NASS,
kde můžete chatovat přes Internet s dalšími lidmi, kteří mají vztah k tomu, čím
právě procházíte.

Bechtěrevova choroba a pracovní aktivita
Většina lidí s Bechtěrevovou chorobou pokračuje v běžném pracovním životě. Je
důležité, aby se takovému člověku dostalo rady a podpory co nejdříve a v časných
stádiích nemoci, nikoliv až tehdy, když se tím vším těžce probíjí a cítí se mizerně,
čím dříve se o tom mluví, tím lépe.
Snažte se, abyste si udrželi otevřenou komunikaci s vaším zaměstnavatelem, stěží
někdo porozumí vašim problémům, když se o nich nediskutuje.
Ovšem u lidí s Bechtěrevovou chorobou bývají některé obecné problémy týkající se
pracovní aktivity:





Ranní bolesti a ztuhlost, kdy je obtížné se rozhýbat a dostat se do práce včas.
Sezení na jednom místě nebo v jedné pozici způsobuje bolesti a ztuhlost.
Problémy s vykonáváním těžké manuální práce.
Vzhledem k tomu, že se člověk s Bechtěrevovou chorobou snadněji unaví,
nemá vždy tolik energie a vytrvalosti jako míval dříve.
Zvažte i tu možnost, že byste požádali svého zaměstnavatele o hodnocení
pracoviště ergoterapeutem nebo poradcem pro pracovní podmínky. Měli by vám,
mimo jiné, být také schopni navrhnout poměrně jednoduché úpravy na pracovišti,
které by mohly zlepšit vaše pracovní podmínky.
 Promluvte si s kolegy o možné výměně některých činností.
 Využívejte přestávek v práci na protažení.
Pokud jste členem odborů, kontaktujte odborové předáky a seznamte je se svými
problémy. Mohou vám pomoci zajistit vaše práva.
Od roku 2005 je platnosti tzv. Disability Discrimination Act (DDA) – Zákon
o diskriminaci z důvodu zdravotního postižení – který vyžaduje od zaměstnavatelů,
aby upravili v přiměřené míře pracovní činnost tak, aby umožnili překonání nevýhod
způsobených zdravotním postižením. V NASS jsme vydali i příručku s názvem
Bechtěrevova choroba a práce (AS and work), můžete také volat Helpline NASS.

Bechtěrevova choroba a řízení motorového vozidla

2

Během delšího řízení se může objevit bolest a ztuhlost, proto je velmi důležité dělat
při delších cestách časté zastávky na protažení. Na pomoc pro udržení správné
polohy při sezení používejte malý polštářek pod záda. Také si ověřte, zda má vaše
auto správně nastavenou opěrku hlavy, protože i relativně malý náraz může mít
u lidí, kteří mají problémy s krční páteří, velmi závažné důsledky.
Zákonné předpisy ve Velké Británii vyžadují, abyste Agenturu pro udělování
řidičských oprávnění (DVLA) informoval o jakékoliv nemoci, která může ovlivnit vaši
schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo.
Agentura pro udělování řidičských oprávnění (DVLA) radí lidem s Bechtěrevovou
chorobou následující:
2

Zmíněný text popisuje situaci ve Velké Británii, kde je dopravní zákonodárství
odlišné od českého.
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Pokud vaše Bechtěrevova choroba neovlivňuje vaši schopnost bezpečně řídit
vozidlo, tak ji nemusíte DVLA hlásit.
 Pokud vaše Bechtěrevova choroba ovlivňuje vaši schopnost bezpečně řídit
vozidlo, pak ji musíte DVLA hlásit.
 Pokud si nejste jistí, jak významně vaše nemoc ovlivňuje schopnost bezpečně
řídit vozidlo, pak se poraďte s vaším obvodním lékařem, nebo
s revmatologem.
Vždy, když je třeba nějakým způsobem vozidlo uzpůsobit, aby vám řízení lépe
vyhovovalo, je to DVLA typicky hodnoceno tak, že nemoc ovlivňuje vaši schopnost
řízení motorových vozidel, například extra zrcátka, nebo pokud máte pocit, že jste
schopni bezpečně řídit jen s automatickou převodovkou. To samozřejmě
neznamená, že byste o svůj řidičský průkaz museli přijít. Často DVLA pouze
zaznamená, že používáte úpravu auta, případně vás pošlou do „Fóra pro tělesně
postižené“ pro radu a posouzení stavu. Na webové stránce Fóra můžete najít řadu
užitečných rad týkajících se přídavných zrcátek pro ty, kteří mají ztuhlou nebo
nepohyblivou krční páteř.
V NASS jsme publikovali informační příručku „Řízení vozidel a Bechtěrevova
choroba“.

Bechtěrevova choroba a nehody
Pokud máte na páteři srůsty, pak je taková páteř mnohem zranitelnější. Pokud máte
nehodu, nebo jste upadli, musíte brát jakýkoliv nový symptom velmi vážně.
Pokud jste měli nehodu a máte následující příznaky:






Nová bolest krku, případně jiná bolest, než byla dosud obvyklá.
Nová bolest páteře, případně jiná bolest, než byla dosud obvyklá.
Bolest nebo poranění ramene.
Brnění, bolest nebo „mravenčení" v končetinách.
Slabost v končetinách.

pak se okamžitě obraťte na pohotovost a zdůrazněte, že máte Bechtěrevovu
chorobu a v jejím důsledku srůsty na páteři, takže byste měli být důkladně
vyšetřeni.

Nedovolte Bechtěrevově chorobě ohrozit váš sexuální život
Bechtěrevova choroba by normálně neměla váš sexuální život ovlivňovat. Ovšem
v případě, že máte problémy s kyčlemi, nebo je choroba v bolestivém stádiu,
případně pokud máte již velmi značně omezenou pohyblivost páteře, pak je třeba
použít vynalézavost pro nalezení pohodlné a uspokojující pozice. Důležité je,
abyste tuto záležitost citlivě projednali s partnerem a předešli potenciálnímu
nedorozumění. Vhodná komunikace a smysl pro humor vám určitě pomohou udržet
plnohodnotný sexuální život.

Nevzdávejte se kvůli Bechtěrevově chorobě mateřství
Pokud plánujete mateřství, měly byste to předem nejprve projednat
s revmatologem. Ženy by neměly přerušovat užívání léků předepisovaných na
léčení Bechtěrevovy choroby, aniž by o tom informovaly revmatologa. Ženy
s Bechtěrevovou chorobou mají obvykle zdravé a plně donošené děti.
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Bechtěrevova choroba nemá žádný škodlivý dopad na průběh těhotenství, nebo na
vývoj dosud nenarozeného dítěte.
Poměr potratů, případů narození mrtvého dítěte, nebo malého s ohledem na
gestační věk kojence, je u žen s Bechtěrevovou chorobou podobný, jako
u ostatních zdravých žen. Ve srovnání se zdravými ženami není u žen
s Bechtěrevovou chorobou ani vyšší pravděpodobnost, že by mohlo dojít k tzv.
„preeklampsii“ (bližší podrobnosti o tomto závažném stavu lze nalézt např. zde:
nemoci.vitalion.cz/preeklampsie/) nebo k předčasnému porodu.
Během těhotenství se ohledem na růst plodu může vyvinout tendence k naklánění
páteře směrem kupředu a zvýšená bolest při vzpřímeném postoji. Použití
těhotenského pasu (tílka) pomůže rozložit zátěž na větší část páteře. Je-li to
možné, měly by se ženy v průběhu těhotenství vyhýbat užívání jakýchkoliv léků,
zejména to platí v případě protizánětlivých léků ve vyšších stádiích těhotenství.
Jako kompenzaci zkuste rozšířit cvičební/protahovací program. Pokud má
těhotenství normální průběh a jste pod dohledem rehabilitačního pracovníka, pak
lze v prvních třech měsících místo užívání léků použít i vodoléčbu v bazénu
s teplou vodou.
Ani problémy s kyčelními klouby, dokonce ani totální endoprotéza, by neměly
nezbytně být překážkou k normálnímu přirozenému průběhu porodu, ačkoliv víme,
že císařský řez se u žen s Bechtěrevovou chorobou používá častěji, než u zdravých
žen. Existují různé pozice, které můžete využít, a které by pro vás mohly být
pohodlnější.
Určitě by bylo užitečné, kdybyste si předem promluvila i s anesteziologem
o možných způsobech snížení bolestí při porodu. Řada žen volí při porodu
tzv. epidurální anestézii, ovšem tento způsob anestézie není u žen
s Bechtěrevovou nemocí vždy možný, zejména v případech pokročilejších změn na
páteři způsobených nadměrnou tvorbou kostní tkáně. Váš anesteziolog vás pak
bude informovat o dalších možných a dostupných způsobech anestézie.

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD
Pořiďte si vhodnou židli
Ideální židle pro práci i pro doma má pevné sedadlo a vertikální pevné zadní
opěradlo, přednostně takové, co sahá až k hlavě. Rovněž opěrky pro ruce pomohou
ulevit zátěži páteře. Sedadlo by nemělo být příliš dlouhé, jinak byste mohli mít
obtíže s opřením vaší bederní páteře o zadní opěradlo. Výška židle by měla být
taková, aby vám umožnila sedět s nohama tak, aby kyčle i kolena byly v pravém
úhlu. Kancelářská židle by měla být polohovatelná. V každém případě se vyhýbejte
židlím, křeslům a pohovkám nízkým a měkkým, protože způsobují nevhodné držení
těla a zvyšují bolest.

Kontrolujte, jak sedíte
Zkoušejte pravidelně páteř procvičovat, natáhněte ji směrem vzhůru, abyste seděli
co nejvýše a přitom tlačte ramena dolů. Pokud je to možné, neseďte dlouho,
v určitých časových úsecích vstaňte, projděte se a protáhněte se.
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Spánek – jak si vybírat postel
Dávejte si pozor na výběr postele, matrace a polštáře. Ideální postel by měla být
pevná, neměla by se prohýbat, ale neměla by být příliš tvrdá. Uvědomte si, že
neexistuje jediná správná postel, která vám pomůže ulevit od bolestí, každý jsme
jiný.
Pokud se rozhodnete koupit si novou postel, neukvapujte se s výběrem, najděte
takovou postel, která vám bude pohodlná a bude vám všestranně vyhovovat.
Zkuste používat co nejméně polštářů, vybírejte si pak takový, který lze zformovat
tak, aby vám vyhovoval ve všech pozicích a přitom poskytoval vašemu krku
potřebnou oporu.

Chlad nebo teplo
Existují různé způsoby jak použít teplo k úlevě od bolesti a ztuhlosti. Mnoho lidí
považuje ranní horkou koupel nebo sprchu za nezbytnou první ranní činnost pro
snížení bolesti a ztuhlosti, zvláště pokud je současně spojeno ještě
i s protahovacím cvičením.
Můžete rovněž zjistit, že vám na lůžku pomáhají ohřívací láhve, pšeničné pytle
nebo elektricky vyhřívané přikrývky. Pokud máte v některé oblasti výrazný zánět,
pak může pomoci balíček ledu. Buďte ale opatrní, led může způsobit omrzliny,
v žádném případě nepřikládejte balíček s ledem na déle, než na 10 minut.

Dostatečně jezte
Důležité je udržovat si zdravou hmotnost, protože nadváha zvyšuje zátěž nosných
kloubů a může i přispívat ke zvýšení úrovně bolestí. Pokuste se denně jíst nejméně
4 porce zeleniny (včetně nejméně jedné zelené listové), spolu se dvěma porcemi
ovoce.
Potřebujete dobrou výživu s množstvím proteinů, které jsou obsaženy v rybím
mase, luštěninách, ořechách, vejcích a v mase (toho ne příliš). Vápník je důležitý
pro kosti a toho potřebujete denně kolem 700 mg, což odpovídá 200 ml
polotučného mléka, 150 g nízkotučného jogurtu, případně porci sýra o velikosti
krabičky sirek.

Alkohol
Umírněné požívání alkoholu není v případě Bechtěrevovy choroby na závadu.
Ovšem protizánětlivé léky a alkohol mohou dohromady narušit žaludeční sliznici
a tudíž by nikdy neměly užívat dohromady.

Nekuřte!
Bechtěrevova choroba může snižovat kapacitu plic, kouření to může jen zhoršovat.
Navíc se zvyšuje náchylnost k plicním infekcím a krátí se dech. Výzkumy ukázaly,
že kouření je rovněž spojeno s dřívějším nástupem procesu zánětu páteře, s vyšší
aktivitou nemoci, s větším projevem zánětu zjišťovaném magnetickou rezonancí
a při RTG vyšetření. Také i horší funkčností a nižší kvalitou života.
Pokud kouříte, pak to nejlepší, co pro sebe můžete udělat je to, že kouřit
přestanete.
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NĚKTERÁ UŽITEČNÁ CVIČENÍ
Pravidelné cvičení vám pomůže se s nemocí lépe vypořádat. Po celkovém
zhodnocení vašeho aktuálního zdravotního stavu vás rehabilitační pracovník naučí
protahovací cviky, které jsou vhodné právě pro vás.
Zde je uvedeno několik příkladů cviků určených právě pro pacienty
s Bechtěrevovou chorobou. Snažili jsme se vybrat takové cviky, které jsou vhodné
pro většinu pacientů. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, jste li schopni uvedené
cviky provádět, konzultujte je s vaším lékařem nebo fyzioterapeutem. Naše
asociace nenese odpovědnost za jakýkoliv problém, který byste si mohli při cvičení
způsobit.

Prohřátí
Je doporučováno, abyste se před cvičením prohřáli. Tím se zvýší přísun krve do
svalů, zahřejete se a připravíte tělo na cvičení a snížíte pravděpodobnosti, že byste
si cvičením nějak ublížili.
Jako příklad zahřátí může sloužit pochod na místě nebo vystupování na spodní
schod schodiště a zpět.

Protažení ve stoje
Stoupněte si zády ke zdi,
ramena,
zadek
a paty
se snažte opřít o zeď, jak
Vám to půjde. Zastrčte bradu
a tlačte zadní část hlavy
ke zdi, ramena držte dole.
Pomalu
zdvíhejte
ruce
směrem od těla (ve směru
šipek) a vytáhněte se co
nejvýše,
aniž
byste
nazdvihovali paty. Mějte zadní
část dlaní směrem ke zdi
a snažte
se
mít
hýždě
v kontaktu se zdí. Pomalu
opakujte cvik pětkrát.

Protažení trupu
Mějte ramena a hýždě opřené o zeď
a pomalu natahujte pravou paži dolů
po noze tak daleko, jak to jde. Mělo
by být cítit příjemné napnutí. Udělejte
totéž s druhou rukou a opakujte
cvičení třikrát.
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Naklápění pánve

Lehněte si s ohnutými koleny, je ale potřebná podpora hlavy. Zpevněte břišní svaly
a zatlačte záda do podložky. Držte zatlačená záda tak dlouho, dokud nenapočítáte
do pěti a cvik opakujte pětkrát.
Mějte na paměti, že se jedná jen o velmi malý pohyb.

Rotace kyčlí a zad
Lehněte si na záda a ohněte kolena a roztáhněte ruce do strany. Kolena držte
u sebe a otočte doprava, pak je srovnejte do počáteční polohy a pak je zase otočte
doleva. Obě ramena mějte přitisknutá na podložku. Cvik opakujte pětkrát
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Rotace krku
Sedněte si zpříma a se srovnanými zády na židli s oběma nohama přitisknutýma na
podlahu. Rukama se držte bočních stran sedadla a otáčejte hlavu co nejvíce
doprava, aniž byste hýbali rameny. Pak totéž opakujte doleva. Celé cvičení
opakujte třikrát.
Toto je cvičení, které doporučujeme provádět každý den, zejména když sedíte za
pracovním stolem.

Kočičí hřbet

Klekněte si a opřete se před sebou rukama.
Držte ruce pod rameny mírně roztažené do
strany a přímo pod vašimi rameny. Mějte
i kolena mírně od sebe, aby byla přímo pod
vašimi kyčelními klouby.
Lokty udržujte natažené, pak skloňte hlavu
dolů mezi paže a pomalu prohýbejte vaši
páteř do oblouku, jak je to nejvíce možné.
Pak prodlužte krk a držte nos paralelně s podložkou a prohněte páteř směrem dolů.
Pětkrát opakujte.
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Supermanovo protažení
Vraťte se zpět do výchozího postavení pro kočičí hřbet. Hlavu držte ve stejné pozici
a zvedněte pravou ruku a levou nohu tak, abyste vytvořili rovnou čáru od vaší pravé
ruky k levé noze. V této poloze vydržte
5 sekund. Opatrně se vraťte do počáteční
polohy a nyní zvedněte levou ruku a pravou
nohu. Cvičení třikrát opakujte.

Rotace trupu

Sedněte si bočně na židli bez opěrek pro ruce a narovnejte se. Chodidla mějte
celou plochou pevně na zemi a otáčejte horní částí trupu k opěradlu, na které pak
položíte obě ruce. Tyto ruce použijte k tomu, abyste se ještě kousek otočili, po
celou dobu cvičení seďte vzpřímeně. Totéž provádějte i na druhou stranu židle.
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Protažení podkolenní šlachy
Posuňte se na židli kupředu, ale jen tak, aby
bylo posazení pevné a bezpečné. Napněte
levou nohu, aby se opírala patou
o podložku.
Držte páteř rovně a sjíždějte rukama jemně
dolů po přední straně stehna. Měli byste cítit
napětí na zadní straně stehna. Vydržte
v této pozici 10 sekund.
Opakujte totéž i u pravé nohy. Zde
doporučujeme, abyste se pro správné
provedení cviku ujistili, že máte páteř stále
rovnou a že se nenakláníte směrem ke
kolenu.
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PRŮVODCE BIOLOGICKOU LÉČBOU

Ankylozující spondylartritida
(Bechtěrevova choroba)
Axiální spondyloartritida (AS)

Průvodce biologickou léčbou
Poslední aktualizace příručky: květen 2017
Překlad: Ing. Jaromír Fajkus

PRO KOHO JE PŘÍRUČKA URČENA?
Průvodce je určen pro všechny pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou
(Ankylozující spondylitidou – AS) nebo axiální spondyloartritidou (axSpA), kteří se
chtějí dozvědět více o biologické léčbě (anti TNF terapii). Abychom věci
nekomplikovali, odkazujeme se zde pouze na Bechtěrevovu chorobu, aniž bychom
zdůrazňovali rozdíly mezi AS a RTG vyšetřením nepotvrzenou axSpA.

CO TO VLASTNĚ JE, TA BIOLOGICKÁ LÉČBA
Na rozdíl od léčiv typu paracetamolu nebo ibuprofenu nejsou biologická léčiva
připravována jednoduchou kombinací specifických chemických prvků pomocí
předepsaného postupu. Biologická léčiva jsou vyráběna v živých systémech a jsou
cílena tak, aby obsahovala specifické molekuly, o kterých se předpokládá, že
dokážou ovlivnit Bechtěrevovu chorobu. Připravují se s použitím proteinů
upravených genetickým inženýrstvím a jsou to velké a velmi komplexní struktury.
Většina biologických léčiv je zaměřena na to, aby blokovala některé aspekty
imunitního systému. Protože tyto léčebné přípravky jsou tvořeny proteiny
(bílkovinami), nepoužívají se proto ve formě tablet, ale jsou aplikovány injekčně pod
kůži.
Biologická léčiva
(např. anti TNF přípravky
Obvykle velké a komplexní
struktury léků
Vyráběny biologickým
procesem (uvnitř živých
buněk)
Protože biologické léky tvoří
velké a komplexní struktury,
proto jejich kopie nejsou nikdy
identické. Kopie jsou známy
pod názvem „biosimilars“.

Rozdíly
Velikost

Jiné předepisované léky
(např. Aspirin)
Obvykle menší a s jednodušší
strukturou

Postup výroby

Chemická příprava

Výroba kopií

Při výrobě mohou být získány
naprosto přesné kopie při použití
stejných výchozích materiálů
a stejných výrobních procesů. Tyto
kopie jsou nazývány „generika“.

JAKÉ LÉČEBNÉ POSTUPY JSOU K DISPOZICI K LÉČBĚ
BECHTĚREVOVY CHOROBY S VYUŽITÍM BIOLOGICKÝCH
TERAPIÍ?
Běžná biologická léčiva schválená NICE pro použití u Bechtěrevovy choroby působí
na jednu ze dvou specifických molekul zánětu, nazývané TNF a IL-17. V obou
případech se dosahuje snížení intenzity zánětu v organizmu. Víme, že jsou vyvíjeny
i další přípravky, které právě procházejí klinickými testy, které působí podobnými,
případně i jinými způsoby.

Léčebné postupy na bázi anti TNF
Anti TNF terapie se používá k léčbě řady nemocí, např. neradiografické axSpA
(žádné změny zjistitelné na RTG) a Bechtěrevovy choroby – AS (RTG zjistitelné
změny na rentgenovém snímku), stejně tak i dalších nemocí, jako jsou zánětlivá
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onemocnění střev a psoriáza (lupénka). Tato léčba zasahuje do funkce bílkoviny
nazývané faktor nekrózy nádorů (TNF), která je u lidí se zánětlivou artritidou, včetně
Bechtěrevovy choroby, nadměrně aktivní.
Faktor nekrózy nádorů (TNF) způsobuje zánět a poškozuje kosti, chrupavky
a tkáně. Anti TNF léčba blokuje působení TNF a omezuje intenzitu a rozsah zánětu
v těle i v kloubech. K léčbě Bechtěrevovy choroby se používá několik typů anti TNF
léčiv, jejich seznam je zde uveden v dalších kapitolách.

Léčebné postupy na bázi anti IL-17A
Anti-IL-17A se používá k léčbě Bechtěrevovy choroby (AS). Je pravděpodobné, že
se také stane v budoucnosti lékem používaným i pro lidi s neradiografickou axiální
spondyloartritidou, studie stále probíhají. Funguje tak, že v těle neutralizuje aktivitu
proteinu (bílkoviny), která se nazývá IL-17A.
IL-17A je klíčový protein, který způsobuje zánět kůže u psoriázy (lupénky). Nedávné
výzkumy prokázaly, že i lidé s Bechtěrevovou chorobou mají v těle velmi vysoké
hladiny IL-17A, a že právě IL-17A hraje velmi důležitou roli při vyvolávání zánětu
spojeného s Bechtěrevovou chorobou. Snížením aktivity IL-17A tímto biologickým
přípravkem se proto omezuje zánět v těle i v kloubech.

KOMU MŮŽE BÝT BIOLOGICKÁ LÉČBA NABÍDNUTA?
Mnoho pacientů s Bechtěrevovou chorobou biologickou léčbu nepotřebuje, protože
je pro ně dostatečná léčba kombinací fyzioterapie a nesteroidních protizánětlivých
antirevmatik, jako jsou například ibuprofen nebo naproxen. Ovšem u některých lidí
přetrvávají navzdory zmíněné léčbě příznaky progresivního, případně aktivního
postupu choroby, které mohou vyžadovat biologickou léčbu.
O biologické léčbě může váš revmatolog uvažovat v následujících případech (platí
pro Velkou Británii):
 Vyzkoušeli jste minimálně dvě různá protizánětlivá antirevmatika, aniž by
došlo ke zlepšení.
 Nejste schopni být léčeni protizánětlivými antirevmatiky, protože vám
způsobují žaludeční, případně jiné vážné zdravotní problémy.
 Máte velmi silné bolesti včetně ztuhlosti, které jsou přisuzovány Bechtěrevově
chorobě.
 Stav vaší choroby silně negativně ovlivňuje váš život. Zvlášť negativně
ovlivňuje vaši pracovní schopnost, rodinný život nebo kvalitu osobního života.
Biologická léčba může být předepsána pouze revmatologickým konzultantem,
nikoliv praktickým lékařem. Pokud nejste v péči revmatologa, pak požádejte
vašeho praktického lékaře, aby vás k němu poslal.
Národní institut pro zdraví a optimální péči (The National Institute for Health and
Care Excellence – NICE) vydal tištěného průvodce s kritérii, kterými se
předepisování biologické léčby anti-TNF a anti IL-17A ve Velké Británii řídí. Váš
revmatolog vám pak sdělí, zda kritéria pro biologickou léčbu splňujete.
Biologickou léčbu není vhodné používat když:
 Prodělali jste v minulosti tuberkulózu.
 Prodělali jste v minulosti opakovaně vážné infekce.
 Máte roztroušenou sklerózu.
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Měli jste v posledních 5 letech nádorové onemocnění.
Máte vážné srdeční onemocnění, případně došlo k srdečnímu selhání.
Vaše bolesti způsobuje jiná příčiny, než je zánět.

JAK MŮŽE BIOLOGICKÁ LÉČBA POMOCI?
Terapie anti TNF působí na snížení intenzity zánětu v těle, a to znamená, že byste
měli mít menší bolesti, menší ztuhlost a byli pohyblivější. Znamená to také, že se
bude ráno lépe a rychleji pohybovat, můžete snáze vykonávat své každodenní
činnosti, být schopen více cvičit, také více a lépe spát. Stručně řečeno, anti TNF
léčba vám zlepší kvalitu života.

Je velmi důležité pokračovat v každodenním
cvičení, a to bez ohledu na to, jaký způsob
léčby aktuálně máte.
Je ještě příliš brzy na to, aby se dalo posoudit, zda biologická léčba dlouhodobě
zabrání tvorbě nové kosti, ale věříme, že tomu tak bude. Biologická léčba také
nedokáže zvrátit dřívější poškození nebo odstranit srůsty na páteři a sakroiliakálním
skloubení, ale výzkum prokázal, že i u mnoha lidí s dlouhým trváním onemocněním
může přesto biologická léčba vést k významným zlepšením.
Bohužel ne všichni pacienti s Bechtěrevovou chorobou reagují na biologickou
léčbu. Důvody nejsou známy a nelze to předem předpovědět. U přibližně 8 lidí
z každých 10 dojde k příznivé odezvě na biologickou léčbu, což odůvodňuje
pokračující použití. Obecně pacienti tolerují léčbu dobře, ale občas se stane, že se
musí léčba zastavit kvůli vedlejším účinkům. Váš revmatolog by vám měl tyto
možné vedlejší účinky vysvětlit.
Lidem, kteří na léčbu dostatečně nereagují (může to trvat 3-6 měsíců, aby byla
jistota), nebo kteří mají závažné nežádoucí vedlejší účinky léčby, se obvykle
doporučuje ukončení biologické léčby. Pokud je to bezpečné a vhodné, pak může
váš revmatolog navrhnout vyzkoušení alternativní biologické léčby

JAKÉ JSOU VEDLEJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY?
Biologická léčba má jen relativně málo běžných vedlejších nežádoucích účinků.
Nejčastější jsou:

Reakce v místě aplikace injekce
Při aplikaci injekcí se objeví reakce spočívající v zarudnutí, otoku, bolesti
a podráždění pokožky v místě vpichu. Zmíněné příznaky nebývají vážné a pomáhá
pravidelná změna místa vpichu. V případě, že příznaky jsou vážnější, zhoršují se,
případně když máte podezření na možnou alergickou reakci, pak informujte
revmatologa, který vám v tom případě může nabídnout jiný typ biologické léčby.
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Infekce
Protože biologická léčba ovlivňuje imunitní systém, je pravděpodobná vyšší
vnímavost vůči infekcím. Infekce mohou být také obtížněji rozpoznány, protože
biologická léčba může zastírat jejich příznaky. Pokud se u vás objeví jakákoliv
Infekce, pak okamžitě navštivte vašeho lékaře a mohou být potřeba antibiotika. Po
dobu aktivní infekce a užívání antibiotik byste měli biologickou léčbu přerušit. Měli
byste také informovat každého lékaře, kterého navštívíte, že jste léčen biologickou
léčbou.

Viry
Můžete zjistit, že i běžná virová infekce u vás může trvat déle a mít těžší průběh.
Měli byste ihned vyhledat lékaře, pokud zjistíte příznaky planých neštovic nebo
pásového oparu, případně když přijdete do styku s lidmi, kteří je mají. Může být
potřebné vám nasadit antivirovou léčbu a dočasně přerušit biologickou léčbu.

JAKÁ JSOU DLOUHODOBÁ RIZIKA LÉČBY?
Všechny léky mají svá rizika. Je ovšem důležité vždy porovnat jejich rizika
s možnými pozitivními přínosy, které vám mohou při léčbě přinést.
Zmíněná rizika s vámi plně probere váš revmatolog.

Anti TNF léčba
Anti TNF léčba je u pacientů s Bechtěrevovou chorobou i u dalších pacientů
s jinými typy artritidy používána již více než 10 let, ale žádný vzor systematických
vážných vedlejších účinků se dodnes neobjevil. Bezpečnostní data jsou
shromažďována ve velkých registrech po celém světě, zvláště ve Velké Británii
(British Society for Rheumatology Biologics Register), v zemích kontinentální
Evropy, i ve Skandinávii.
Data v registrech neukazují žádná zvýšení četnosti výskytu nádorových
onemocnění ve srovnání s běžnou populaci, pouze s výjimkou určitých typů
rakoviny kůže, které jsou snadno léčitelné, jsou-li diagnostikovány včas.
Lidé na biologické léčbě jsou žádáni, aby si dávali pozor na podezřelé útvary na
kůži, hrudky nebo hrboly, které se začaly rozvíjet po zahájení léčby a v případě
potřeby je nechat zkontrolovat lékařem.

Anti IL-17 léčba
Anti IL-17A léčba je nejnovější terapie. Byla již používána po řadu let u pacientů
s psoriázou a žádné nové vedlejší účinky se nevyskytly. Přetrvává pouze určitá
nejistota týkající se možné infekce určitými povrchovými mykózami (plísněmi) a při
použití u lidí se zánětlivými střevními onemocněními (Crohnova nemoc), na to by
vás měl váš lékař zeptat.

JAK ZJISTÍM, JE-LI BIOLOGICKÁ LÉČBA PRO MNE VHODNÁ?


Proberte minulý půlrok a zamyslete se nad tím, jaký vliv na vás v tomto období
měla Bechtěrevova choroba. Pouvažujte nad tím, v čem vás choroba omezuje
a jaké problémy vám způsobuje.
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Promluvte
si
se
svým
revmatologem,
specializovanou
sestrou
a fyzioterapeutem.
Přečtěte si všechny informace v tomto průvodci i ve všech dalších
materiálech, které dostanete.
Nechte tyto materiály přečíst i rodině a přátelům a poraďte se s nimi.
Promluvte si s někým, kdo již biologickou léčbu má. V NASS má nyní
biologickou léčbu více než třetina členů.

Použijte následující stránku k tomu, abyste zapsali vaše naděje i obavy spojené
s biologickou léčbou. Zapsané vezměte sebou při další návštěvě vašeho
revmatologa.

(NADĚJE)

(OBAVY)
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ZAHÁJENÍ BIOLOGICKÉ LÉČBY
Mimo řady otázek vás bude váš revmatolog před zahájením biologické léčby posílat
na řadu vyšetření. V zásadě se jedná o následující vyšetření:
Krevní testy pro zjištění síly zánětu a kontrolu, že se zde nenacházejí problémy,
které by mohly ovlivnit bezpečnost léčby. Zjistí se rovněž, zda nemáte určitá virová
onemocnění, jako je například virová hepatitida.
RTG vyšetření hrudi a speciální krevní test pak ověří, že nemáte aktivní ani latentní
tuberkulózu.
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) {Index aktivity
Bechtěrevovy choroby}, který spočívá v kladení řady otázek o symptomech vaší
nemoci, jako je např. únava, bolest zad, ranní ztuhlosti apod. Pro hodnocení
jednotlivých symptomů se používá stupnice v rozsahu od 1 do 10, čím je údaj vyšší,
tím jsou symptomy horší. Vyšší údaj značí, že vaše příznaky jsou vážnější a mohou
vyžadovat biologickou léčbu, když jiný typ léčby, jako je použití NSAIDs (nesteroidní
antirevmatika), není účinný.
Bolest zad, zde hodnotíte váš pocit intenzity bolesti zad. Opět, čím je údaj vyšší, tím
jsou vaše bolesti horší.
Příležitostně se využívá i magnetická rezonance (MRI), která pomáhá zjistit, je-li
v okolí sakroiliakálního skloubení nebo v páteři nějaký zánět. U většiny lidí toto
vyšetření není požadováno.

VÝBĚR, VÝBĚR, VÝBĚR ……
Aktuálně je Evropskou lékařskou agenturou pro léčbu Bechtěrevovy choroby
licencována řada biologických přípravků. V současnosti neexistuje žádný důkaz
k domněnce, že by některá konkrétní biologická terapie byla lepší nebo horší, než
jiné.
Váš revmatolog může ve vašem případě pomýšlet na některý určitý přípravek, a to
hlavně s ohledem na předchozí vývoj nemoci nebo s přihlédnutím k jejím aktuálním
projevům.
Mohou k tomu vést důvody, jakými může být třeba souběžná Crohnova choroba,
kdy se může jevit použití některého typu biologické léčby jako výhodnější.
Revmatolog s vámi podrobně probere různé možnosti výběru, zdůrazní hlavní
rozdíly mezi různými typy biologické léčby a pomůže vám zvolit optimální variantu
biologické léčby.
Co byste měli zvážit, než nerozhodnete pro daný typ biologické terapie:
 Upřednostňujete infuze (kapačky), nebo to, že byste si aplikovali injekce (typ
pero) sami?
 Máte možnost injekce bezpečně skladovat v lednici?
 Jak často je třeba injekce aplikovat?
 Existuje injekční zařízení, kterému dáváte přednost nebo jehož použití je pro
vás snadnější?
Na další stránce uvádíme hlavní možnosti výběru, které zahrnují jak použití
originálních přípravků, tak i „biosimilars“, tedy přípravků „podobných“.
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Biosimilars
Biosimilars jsou přípravky pro biologickou léčbu, které jsou velmi podobné
originálním přípravkům, ale nikoliv s nimi identické, které již byly schváleny pro
používání a jsou pacientům dostupné.
Mohou být vyvíjeny různými výrobci poté, co vypršela platnost patentu na výrobu
originálního přípravku. Nazývají se biosimilars, tedy jako podobné, protože jejich
molekulární struktura je natolik složitá, že není možné vyrobit lék stoprocentně
identický s originálem, který se označuje termínem „originátor“. Produkty biosimilars
se vyrábějí proto, aby byly k dispozici i alternativní přípravky za cenu obvykle nižší,
než jaká se platí za originální biologické léky.
Biosimilars musí vždy nejdříve projít schvalovacími procesy, které vyžadují
provedení srovnávacích studií demonstrujících jejich ekvivalenci s originálním
produktem (originátorem) v kvalitě, účinnosti a bezpečnosti.
Jakmile jsou jednou biosimilars schváleny k používání, je uznána jejich vysoká
podobnost s originálními léky.

Dostupné anti TNF terapie
ADALIMUMAB (HUMIRA, s biosimilars, které budou pravděpodobně uvedeny do
praxe ve Velké Británii v roce 2018).

Pacient si aplikuje přípravek sám injekčním perem.

Aplikace se provádí jednou za 2 týdny.
CEROLIZUMAB PEGOL (CIMZIA)

Pacient si aplikuje přípravek sám injekčním perem.

Když začínáte léčbu s CEROLIZUMAB PEGOL, pak potřebujete aplikovat dvě
injekce každé 2 týdny v prvních 6 týdnech a pak se sníží množství na 1 injekci
každé 2 týdny nebo 2 injekce každé 4 týdny.
ETANECEP (BENEPALI - biosimilar, ENBREL - originator, Erelzi – biosimilar, bude
spolu s ostatními pravděpodobně uveden do praxe ve Velké Británii)

Pacient si aplikuje přípravek sám injekčním perem nebo předem naplněnou
injekcí.

Aplikace se provádí jednou nebo dvakrát týdně.
GOLIMUMAB (SIMPONI)

Pacient si přípravek aplikuje sám injekčním perem.

Dávkování jednou měsíčně.
INFLIXIMAB (INFLRCTRA – biosimilar, REMICADE - originator, REMSIMA –
biosimilar, bude spolu s ostatními pravděpodobně uveden do praxe ve Velké
Británii)

Je aplikován v pacientově klinice pomocí infuze (kapačky).

Infuze je podávána v průběhu dvou hodin (může se to změnit na jednu hodinu
v dalším průběhu léčení), ovšem vždy budete muset čekat jednu až dvě
hodiny, než budete moci odejít domů, a to proto, že se u vás mohl projevit
nějaký vedlejší negativní účinek, jako je například alergická reakce.

Po první infuzi může následovat další za dva týdny a pak další za měsíc.
Jakmile se léčba ustálí, pak se obvykle podává infuze vždy po osmi týdnech.
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Anti IL-17A terapie
SECUKINUMAB (Cosentyx)

Pacient si přípravek aplikuje sám injekčním perem.

Léčba se zahajuje čtyřmi tzv. startovacími dávkami. Po první dávce (týden 0)
si budete aplikovat injekce týdně (týdny 1, 2, 3). V týdnu 4 už si aplikujete
první z následujících měsíčních injekcí. Dále už tedy budete přípravek
aplikovat pouze měsíčně.
Použijte volné místo k zapsání poznámek, které faktory jsou pro vás ty důležité pro
výběr typu biologické léčby, a pak si o tom promluvte s vaším revmatologem, aby
byl zvolen pro vás ten nejlepší typ léčby.

(Poznámky)
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A CO DÁL?
Jakmile jste plně vstoupili do biologické léčby, spolu s revmatologem jste vybrali
vhodný typ biologické léčby, pak budete proškoleni o tom, jak aplikovat injekce
a obdržíte i všechny další potřebné informace.

Doručování léku
Používáte-li biologickou léčbu, kterou si budete aplikovat sami, pak vám bude
pravidelně speciální službou domácí péče dodávána až domů. Za předpis nebudete
platit. Můžete si zorganizovat dodávky tak, aby doručovány v době pro vás vhodné.

Jak dlouho léčba trvá?
Jakmile je biologická léčba zahájena, pak přibližně po 12 až 16 týdnech bude
provedeno posouzení, jak vám léčba pomáhá. Pokud pomáhá odstraňovat
symptomy choroby a jste s ní spokojení, pak už může léčba probíhat dlouhodobě.
Pokud budete na biologické léčbě, budete chodit na pravidelné kontroly k vašemu
revmatologovi.
Biologická léčba Bechtěrevovu chorobu nevyléčí, obvykle se nemoc vrátí zpět
(relaps), jakmile ji vysadíte. V průměru se objeví recidiva nemoci do 14 týdnů od
ukončení léčby.
Zde se může také projevit to, že pokud nebudete aplikovat biologickou léčbu
předepsaným způsobem, pak nemusí patřičně zabírat a také byste nikdy neměli
bez vědomí vašeho revmatologa léčbu ukončovat, pokud k tomu není zdravotní
důvod.

HLAVNÍ DŮVODY K VYSAZENÍ BIOLOGICKÉ LÉČBY
Operační zákrok
Pokud je u vás plánován operační zákrok, měl by být informován i váš revmatolog,
aby se stanovilo, jak dlouho před operací bude biologická léčba vysazena a jak
dlouhou dobu bude třeba počkat, než bude moci být zase obnovena. Většinou je
doporučováno přerušit biologickou léčbu dva týdny před operací a znovu ji zahájit
dva týdny po operaci, ovšem pouze tehdy, když se operační rána dobře hojí
a nejsou žádné známky infekce.
Zde se mohou doporučení lišit pro různé typy biologické léčby, také s ohledem na
charakter operačního zákroku, i mezi jednotlivými revmatology, takže byste se měli
vždy v dostatečném předstihu poradit s vaším revmatologem.

Závažné infekce
Pokud se u vás zjistí nějaká infekce a je třeba nasadit antibiotika, pak bude třeba
biologickou léčbu vysadit až do doby, než skončí užívání antibiotik a infekce je
zcela vyléčena. Pokud si nejste jisti, kdy znovu biologickou léčbu obnovit, obraťte
se na vašeho revmatologa.
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Rozhodnutí o založení rodiny
Velmi důležité je prodiskutovat vaše úmysly s revmatologem ještě dříve, než dojde
k těhotenství. Můžete se rozhodnout, že buď budete, nebo nebudete během
těhotenství potřebovat biologickou léčbu, protože můžete také mít pocit, že se bez
biologické léčby neobejdete. Revmatolog vám může pomoci najít řešení optimální
pro vás i vaši rodinu.
Pokud potřebujete, případně máte v úmyslu z jakéhokoliv důvodu dočasně přerušit
biologickou léčbu, vždy to předem prodiskutujte s vaším revmatologem.

DOCHÁZKA NA PRAVIDELNÉ KONTROLY
Váš revmatolog vám sdělí, jak časté kontroly budou nutné po dobu biologické léčby.
Může se to lišit podle jednotlivých středisek a také s ohledem na typ biologické
léčby aplikované u vás.
Všechny kontroly, které vám váš revmatolog předepíše, slouží k tomu, aby byly
zjištěny jakékoliv změny vašeho zdravotního stavu, vedlejší účinky a jak se vaše
Bechtěrevova choroba chová. Budete také muset vyplňovat jednoduché dotazníky,
jako je např. BASDAI, aby bylo možné posoudit, zda u vás má léčení stále dobrou
odezvu a můžete být posílán i na některé krevní testy.
Sledování vaší reakce na léčbu a kontrola zdraví, to je v případě biologické léčby
nesmírně důležité. Pokud se neodůvodněně nebudete po delší dobu zúčastňovat
kontrol, pak je možné, že vám bude předepisování biologického léku zastaveno.

Je velmi důležité, abyste po celou dobu
biologické léčby pravidelně docházeli na
všechny předepsané kontroly.
KAŽDODENNÍ ŽIVOT S BIOLOGICKOU LÉČBOU
Jídlo a vaření
Navštivte webovou stránku NHS Choices:
www.nhs.uk/Livewell/homehygiene/Pages/Homehygienehub.aspx, na které najdete
informace o tom, jak snížit riziko infekce z potravy.

Očkování
lidem zahajujícím biologickou léčbu je doporučována vakcína Pneumovax
(pneumonia) proti zápalu plic, společně s každoročním očkováním proti chřipce.
Je-li vám 70 a více let, lékař vám před zahájením biologické léčby nejspíše
doporučí očkování proti pásovému oparu (Zostavax). Zmíněné očkování ale už není
doporučováno již po zahájení a v průběhu biologické léčby.
V průběhu biologické léčby je doporučováno, abyste se vyhnuli očkování živou
vakcínou. Pokud se očkování živou vakcínou jeví jako nutné, pak proberte možné
přínosy a rizika očkování s vaším lékařem.
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Jiné léky
Biologická léčba může být předepsána i souběžně s dalšími léky. Jakýkoliv nový lék
ještě před započetím jeho užívání konzultujte s ošetřujícím lékařem a vždy ho
informujte, že máte biologickou léčbu.
Pokud onemocníte jakoukoliv infekční chorobou a jsou vám nasazena antibiotika, je
vhodné biologickou léčbu vysadit do té doby, než je infekce úplně vyléčena.
Biologická léčba není určena na bolest. Pokud již užíváte nesteroidní protizánětlivá
antirevmatika (NSAIDs), nebo léky na potlačení bolesti, můžete dále pokračovat
v jejich užívání, pokud vám ovšem váš lékař nedoporučí něco jiného.
Neužívejte volně prodejné léky, nebo rostlinné přípravky, aniž byste se předem
poradili s lékařem nebo farmaceutem.

Alkohol
Není známa žádná interakce mezi biologickou léčbou a alkoholem.

Chirurgické zákroky
Pokud se chystáte na operaci, nejprve informujte vašeho lékaře. Pravděpodobně
bude potřebné před operací dočasně přerušit vaši biologickou léčbu a zahájit ji opět
po operaci.

Plánování rodiny
Pokud plánujete rodinu, pak naléhavě doporučujeme předem všechno konzultovat
s vaším revmatologem.

Cestování
Pokud cestujete do zahraničí a jste na biologické léčbě, pak je důležité, abyste vaše
léky udržovali jak během cesty, tak i během pobytu v cílové destinaci, na správné
teplotě. Můžete si koupit speciální chladící tašky a dokonce i cestovní ledničky.
Další možností je použití Frio peněženky nebo přenosného kufříku. Tyto produkty
byly původně navrženy tak, aby se mohl převážet inzulín v potřebném chladu, ale
fungují stejně dobře i pro biologické léky. Lze je koupit i přes internetového prodejce
Amazon.
Kromě vašich biologických léčiv můžete potřebovat i krabici cestovní velikosti na
ostré předměty. Poraďte se s vaší klinickou zdravotní sestrou, případně s firmou,
která vám dodává léky.
Vyžádejte si dopis potvrzující to, že máte vašim revmatologem předepsanou
biologickou léčbu a uchovávejte jeho kopii ve vašem příručním zavazadle. Někteří
lidé považují za užitečné poslat naskenovanou kopii dopisu na svůj e-mail, takže
mají dostupnou i elektronickou kopii.
Pokud cestujete někde v teplých a slunečných krajinách, pak si pamatujte, že
pokud jste na biologické léčbě, pak byste měli používat opalovací krém s vysokým
ochranným faktorem.
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AKTIVNÍ ŽIVOT S BECHTĚREVOVOU CHOROBOU
SLOVO ÚVODEM
Dostáváte do rukou stručnou příručku o Bechtěrevově chorobě, kterou vytvořil
Klub bechtěreviků ČR z.s. - Moravskoslezského kraje na základě dlouholetých
zkušeností ze své práce ve prospěch bechtěreviků, studiem odborné literatury
a z výsledků našich studií na téma Bechtěrevova choroba, včetně desítek let
osobních zkušeností s různými druhy léčení a průběhem choroby.
Upozorňujeme, že se nejedná o lékařskou literaturu, ale o soubor informací
o této nemoci, která je určena především pro širokou veřejnost, samotné
nemocné, jejich rodiny, přátele a známé. Velký důraz klademe hlavně na
nemocné s dlouhotrvajícími bolestmi páteře, kloubů, trpících chronickou únavou
a nevyspáním, kteří i přes své potíže nemají často i dlouhou řadu let stanovenou
diagnózu. Příručku může využít i odborná veřejnost pro podrobnější seznámení
s problematikou této choroby pro svou práci, například pracovníci úřadů,
rehabilitační pracovníci, možní donátoři.
Upozorňujeme, že příručka neslouží jako návod k samoléčbě nebo náhrada za
lékařskou péči, která je nezastupitelná. Nejlepší metoda, kterou může
bechtěrevik aplikovat při léčení své choroby, je být dostatečně informován
o své nemoci o příčinách jejího vzniku, možných komplikacích, způsobech léčení
a o nutnosti aktivního, celoživotního přístupu k životu, ale především se
získanými znalostmi dospět do fáze akceptace své choroby a potřebné úpravě
životního stylu. Jeho součástí je aktivní život, pravidelné cvičení a rehabilitace
a také spolupráce se svým lékařem - revmatologem a pomáhající organizací Klubem bechtěreviků. Za pokusy o samoléčbu s použitím této příručky
neneseme žádnou odpovědnost.
Jak uvedeme dále, je vzdělávání u této choroby nezastupitelné, jde
o systémové onemocnění s velice různorodým průběhem a řadou možných
komplikací a nejlepších výsledků lze docílit pouze s komplexními metodami
k léčení.
Autor: Ing. Emil Mainda

ZNÁTE ŽIVOT BECHTĚREVIKA?
Jistě jste již potkali člověka jdoucího v hlubokém předklonu, to je bechtěrevik
necvičící. Vidí jen kousek pod nohy, podívat se někomu do očí nemá šanci.
Poněkud šťastnější jsou nemocní srostlí rovně, či jen málo nahrbení. To však
nemusí být výhra, protože pokročilé fáze choroby doprovází četné další
komplikace. Problémy s hygienou, vlézt do vany nebo si umýt záda, obléci
ponožky, zavázat tkaničky u bot. Poznáte je podle toho, že pokud na ně někdo
zavolá, koulí očima nebo se otáčí celým tělem. Začátky jsou nenápadné, kolísavé,
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ale stupňující se bolesti v zádech a kříži. Největší bolesti přicházejí zpravidla
v noci. Nemocný vstává, rozhýbání jeho stav zlepšuje, často dospává v křesle. Jiný
spánek nezná, tím se stupňuje únava a schopnost pracovat, vykonávat hlavně
těžké práce, nošení břemen, strnulé polohy v předklonu, práce u počítače.
Nemoc je nevyléčitelná, dokonce i nejnovější biologické léky se berou celý život, za
0,3 - 0,4 mil. Kč/ročně. S problémy vzrůstá i nervozita rodiny a netrpělivost
zaměstnavatele. Kvalita života prudce klesá a člověk si může dovolit stále méně
aktivit, nerad cestuje, zvládá stále méně prací. Když má smůlu, ztrácí jedno
zaměstnání za druhým, v rodině přibývá konfliktů. Chodí od jednoho lékaře ke
druhému bez výsledků. Je všude považován za lenocha, simulanta, hypochondra
a nakonec jej posílají na psychiatrii, snad i právem, protože člověk žije na hraně,
nikde nenalézá pomoc. Žije v permanentním stresu a vyčerpání a k tomu trpí
neustálými bolestmi, někdy tento stav přetrvával až 10 i více let.
Pokud vydrží chodit dále po lékařích, pak konečně dostane diagnózu, jenže do té
doby nemoc postoupí až do fáze, kdy je již minimálně částečně invalidní.
Bechtěrevik se štěstím dokonce nepřišel o rodinu a má nějaké zaměstnání, ale
mnoho nemocných takové štěstí nemá. Pak následuje šok a zoufalá snaha najít
zázračný lék, najít svou cestu v dalším životě, pak to trvá nějakou dobu, člověk
musí přehodnotit spoustu názorů, akceptovat chorobu a začít znovu aktivní život.
Doufám, že to nová kritéria ASAS změní a doba stanovení diagnózy se výrazně
zkrátí.

CHOROBA MNOHA JMEN A JEJÍ HISTORIE
Naše nemoc má mnoho jmen, přívlastků, komplikací. Setkáte se s názvy
Bechtěrevova nemoc, Morbus Bechtěrev (MB), Ankylozující spondylitida,
Spondylitis ankylosans, Ankylosing spondylitis {AS), Morbus Strumpell–Marie–
Bechterew, ale také nemoc slavných, sběrač brambor apod.
Proč tolik názvů pro jedinou nemoc? Odpověď hledejme v historii. Prvním je Galen
(130 - 200 našeho letopočtu), řecký lékař několika římských císařů, popsal nemoc
jako odlišující se od revmatoidní artritidy. Často k záměnám obou nemocí dochází
i dnes. Pak se dlouho nedělo nic, Galenovo hodnocení dominovalo dalších
1 500 let. Roku 1559 Realdo de Colombo popsal dvě kostry se znaky MB,
Johannes Scultetus (1595-1645) popsal páteř s obrovským zakřivením. Pak irský
student Bernard Connor popsal roku 1691 torzo kostry se srostlou páteří, pánví do
jediného kusu. Podobný nález našli tři studenti, publikoval to jejich profesor
Sebastian Albrecht v roce 1748. Benjamin Brodie popsal roku 1850 muže ve věku
27 let s kyfózou a záněty očí, William Sturge v roce 1858 popsal stejný případ.
Roku 1858, vydal David Tucker brožurku o Leonardu Traskovi s MB. Vyšetřovalo
jej přes 20 lékařů, bez výsledku. Živil se jako kuriozita v cirkuse. Tucker nebyl
lékař, ale informoval veřejnost o MB, bez léčení. V roce 1877 Charles Fagge
popsal muže 34 let s kyfózou a kašlem, který zemřel na plicní fibrózu.
V 19. století se vyšetřovali bechtěrevici se záněty duhovky, srostlými klouby, plicní
fibrózou. Neurolog Vladimír Bechtěrev roku 1892 popsal tři pacienty: matku
s dcerou a muže s nemocí páteře. Popsal je jako chronický zánět kloubů páteře
a pojivových tkání. Popsal podstatu nemoci a předpokládal dědičné predispozice.
Pozoroval útlaky srůstů páteře na tkáně nervů, atrofie svalstva a označil nemoc
jako myelopatii. Adolph Strumpell roku 1897 popsal dva pacienty se ztuhlou páteří
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i kyčelních kloubů a s kyfózou. Pořídil první fotografie. Nemoc označil za chronický
zánět velkých kloubů a páteře. Roku 1897 Beneke pořídil první RTG snímek
bechtěrevika. Do historie MB vstoupil nový faktor - technika. Pierre Marie roku
1898 popsal rizomelické spondylózy 6 mužů s předpokladem vnitřního faktoru.
Celé 19. století významně přispělo poznání vývoje MB na živých lidech. Uzavírá se
první kruh historie MB, vysvětluje množství jmen a víme, že MB byl objeven
mnohokrát. Chyběl však lék a komunikace mezi badateli.
20. století je rozmachem ve výzkumu a poznání choroby, objevila se řada léků
tlumících záněty i bolest. Prokázala se důležitost cvičení a rehabilitací pro udržení
hybnosti páteře a kloubů. Do výzkumu se zapojily archeologie, technické vědy,
fyzika, chemie, biochemie, genetika, informační technologie a vzdělávání
veřejnosti. Seznam objevů je dlouhý, ale lék byl stále neznám. Zjistilo se, že MB je
systémové onemocnění, způsobující další komplikace.
Popišme některé objevy:

V roce 1948 - byl objeven MTX, Methotrexat.

V roce 1949 - objev kortikosteroidů (Nobelova cena).

V roce 1956 - první transplantace aortální chlopně.

V šedesátých letech objev Indometacinu a Ibuprofenu.

V roce 1970 - prof. Čech, cementovaná totální endoprotéza.

V roce 1972 - sestrojen 1. tomograf (Nobelova cena).

V roce 1973 - objev antigenu HLA-B27 a souvislostí s MB.

V roce 1975 - poprvé izolován zánětlivý cytokin TNF alfa.

V sedmdesátých letech, přišel do praxe Diclofenac.

V roce 1984 - zavedena New Yorská kriteria, diagnostikování MB.

V roce 1988 - první MRI, magnetická rezonance v ČR.

V roce 1993, objev protilátky proti zánětlivému cytokinu, TNF alfa.

V roce 1999, první biologický lék infliximab v klinické praxi.

V roce 2002, začátek využívání MRI ke stanovené časné diagnózy MB.

V roce 2008, objev genů, IL-23R a ERAP1, souvisejících s MB.

V roce 2011 zavedena nová kritéria ASAS pro časnou diagnózu MB.

V roce 2014, objev genu ERAP1, budoucnost, test MB, léčení?
Historie nás poučila, že léčení MB bez hlubokých znalostí problematiky nevede
k cíli. Bez nejmodernějších technologií, týmů odborníků z mnoha oborů a hlavně
bez informačních technologií a širokým sdílením získaných vědomostí, se řešení
rébusu Morbus Bechtěrev neobejde.

NEMOC SLAVNÝCH
Bechtěrevova choroba (MB), je asi stará jako lidstvo samo. Svědčí o tom nálezy
egyptských mumií, uložených v muzeích. V roku 1967 byl pořízen katalog RTG
snímků královských mumií. Zjistilo se, že faraón Ramses II. měl „bambusovou
páteř“. Zřejmě je to, když ne nejstarší, tak rozhodně nejslavnější bechtěrevik.
MB byla zjištěna i u Merenptaha, jeho syna a Amenhotepa II. Žili asi před
3500 lety. Před 1600 lety žil svatý Apa Bank. Snad proto se začalo Bechtěrevově
chorobě říkat nemoc slavných.
MB je těžká nemoc zasahující celý organismus a bolí. Přesto je známo mnoho
bechtěreviků, kteří dokázali úžasné věci až do vysokého věku.
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Vybrali jsme jen některé. Posuďte sami, zda jsou slavní:





















Kryštof Kolumbus - objevitel Ameriky.
Leonard Trask, 1805, první brožurka o životě bechtěrevika.
Nikolaj Ostrovskij - slavný spisovatel, začátek 20. století.
Jens Stoltenberg - předseda vlády Norska, gen. tajemník NATO.
Karel Čapek - světově proslulý spisovatel.
Randy Gallan - mistr světa a rekordman v silovém trojboji.
Vladimír Kramnik, ruský šachový velmistr, mistr světa.
Lee Hurst - známý anglický komik.
lain Macleod - britský politik a vládní ministr.
Bryan Gunn - skotský profesionální fotbalový brankář.
Michael Král - anglický profesionální golfista.
Michael Slater - australský hráč kriketu.
Chris Small - skotský profesionální hráč kulečníku.
Shane Wehner - ASP World Tour profesionální surfař'.
Jay Chou - tajwanský zpěvák, skladatel, herec, režisér.
Rico Brogna - hráč profesionální americké baseballové ligy.
Ellyn Robinson - prof. vzpěračka, doktor oboru tělovýchovy.
Jan Pavel II - polský papež.
Lubomír Volejník - šéf NKÚ v ČR.
Pavel Kolář - přednosta Kliniky rehabilitace, fyzioterapeut.

Bechtěrevici tedy dokázali a stále dokazují, že je nemoc nezastaví, většina to
dokázali i bez BIO léčby, o to větší byly jejich sny a silnější vůle. S malou
nadsázkou, Ramses II. vládl 66 let a dožil se 81 let. Nebyl válečníkem a uzavřel
jednu z prvních mírových smluv se svým největším nepřítelem. Postavil Abú
Simbel, chrám v Luxoru a Karnaku. Měl 4 hlavní manželky a 6 vedlejších, harém
s několika sty žen. Měl 111 registrovaných synů (dcery se nepočítaly a kdoví kolik
měl dalších potomků), Vzhledem k možnému přenosu antigenu HLA- B27, třeba na
část potomků, dojdeme po uplynutí asi 170 generací k neskutečným číslům.
Nemohli bychom také MB říkat faraónská nemoc? Hmm, nejsme nakonec vzdálení
potomci Ramsese II?

JAK POZNÁM, ŽE MOHU MÍT BECHTĚREVOVU NEMOC
Bechtěrevova choroba (MB) začíná většinou nenápadně. Pod zátěží bolí klouby
(rukou, nohou i záda kdekoliv). Někdy se objeví i otoky a větší bolest. Časem
odeznívá, aby se vrátila i jinde a silněji. Kolísavý stav může přetrvávat rok i více.
Může nastat i uklidnění. V této fázi není důvod k panice, zdaleka nemusí jít o MB.
Pokud jde o MB, problémy se zhoršují. Zpočátku se dovídáte se, že je to sedavým
zaměstnáním, nedostatkem pohybu, těžkou prací, nachlazením, sportem.
Vzhledem k tomu, že průběh MB je velice variabilní, je stručný popis obtížný.
Bolesti a únava se zhoršují. Vážnější situace nastává, pokud se tupé bolesti
projevují hlavně v páteři či hýžďové oblasti, bederní páteři, ale může to být i krční či
hrudní páteř. V této fázi vznikají bolesti netypicky v klidu, během spánku, při
dlouhém stání, sezení u počítače a podobně. Typické je, že bolesti se zmírňují při
pohybu, nemocný se budí v noci a prochází se nebo posedává, až se ztuhlost
a bolesti zmírní. Nedostatek spánku zvyšuje dále únavu. To už je situace, kdy je
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nutné navštívit revmatologa a pátrat, zda nejde o Bechtěrevovu chorobu.
Popisovaný stav se může protahovat dlouhá léta, třeba zjistíte, že vám pomáhají
nějaké tablety, teplá koupel, lepší postel. Neradi cestujete, často musíte stát, při
vystupování z vlaku projde od páteře ke koleni prudká bolest a noha podklesává.
Šlápnete do díry nebo přehlédnete schod, někdo do vás vrazí a páteří projede
bolest. Pokud potíže míváte kolem krční páteře, mohou se objevovat závratě nebo
pískání či šumění v uších. Může se objevit bolest pat nebo bolesti kostrče.
A čas běží, nemoc postupuje dál, zhoršuje se pohyblivost i bolesti. Průměrná doba
určení diagnózy MB v ČR je asi 10 let. V mnoha zemích je situace podobná.
Nejdůležitější tedy je rychle určit diagnózu a omezit nevratné a zbytečné poškození
zdraví a hybnosti.
Nastává okamžik, v němž hrajete hlavní roli vy nebo vaši blízcí. Navštívit včas
revmatologa, stanovit diagnózu. Zde se nenechte odradit prvním nezdarem.
Součástí aktivního přístupu je vzdělávání nemocného, prostudujte si alespoň tuto
příručku, vzpomeňte, zda někdo z příbuzenstva netrpěl podobnou nemocí.
Porovnejte své potíže s informacemi, souhlasí-li s Vaším stavem, nevzdávejte to!

BECHTĚREVOVA CHOROBA
Jen velice málo lidí ví, co je to Bechtěrevova choroba (MB – Morbus Bechterew)
a zná její důsledky pro postiženého, a že v současné době je stále nevyléčitelná,
přestože se zkoumá již tisíce let. Složitost této nemoci a léčení spočívá v její
podstatě a v úrovni lidského vědění.
Bechtěrevova choroba je chronické zánětlivé, neinfekční onemocnění kloubů
páteře mezi obratli, často i dalších kloubů končetin. Řadíme ji mezi systémové
revmatické choroby do skupiny séronegativních spondylartritid, jejichž příčinou je
autoimunitní porucha. Postihuje nemocné obvykle ve věku od 15 do 40 let.
Stanovení počátku choroby bývá často problematické, jednak bývá začátek mírný,
plíživý a zůstává dlouho nerozpoznán, ale není výjimkou, že je bechtěrevik
diagnostikován i po 30 letech, pak si těžko vzpomíná na začátek bolesti. Poměr
výskytu MB mezi muži a ženami se v posledních letech mění. Studie posledních
20 let zjistily, že s rozvojem diagnostikování se poměr blíží k hodnotě 55 : 45 %.
U žen probíhá MB v průměru mírněji a pomaleji a častěji mají formu axiální
sestupnou nebo periferní s mimokloubními projevy - entezopatiemi (šlach, úponů),
což nezapadá do Newyorských kritérií z roku 1984. Zdokonalování diagnostických
metod (magnetická rezonance, nové metodiky ASAS) dokážou zkrátit dobu bez
diagnózy a dříve rozpoznat i periferní formy MB. Přibývá tedy i žen s diagnózou
MB. Výskyt MB v dospělé populaci se odhaduje asi na 1 %. Léčených bechtěreviků
je však méně, odhad je asi 0,2 %.
Definice Bechtěrevovy choroby obsahuje několik neznámých slov, která
považujeme za důležitá a musíme je blíže vysvětlit.
Slovo systémová znamená, že nemoc zasahuje celé tělo, záněty tedy mohou
způsobovat i další komplikace mimo klouby. Mohou se projevit záněty šlach, zánět
oční duhovky, plicní komplikace, osteoporóza, dokonce se mohou přidružit i další
autoimunitní nemoci nebo náhlý artritický zánět kloubů s otoky a bolestmi a další
potíže.
Slovo autoimunitní vyjadřuje podstatu Bechtěrevovy choroby. Člověk se setkává
s cizorodými škodlivinami, bakterie, viry, transplantáty apod., obecně antigeny.
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Imunitní systém rozpoznává cizí antigeny a ničí je. Každá buňka člověka je také
označena vlastními antigeny, na které imunitní systém nereaguje. Objeví-li se však
cizí antigen, je označen a následně zničen. U autoimunitních chorob vzniká dosud
neurčeným mechanismem stav, kdy některé vlastní buňky těla rozpoznává imunitní
systém jako cizí a následně je ničí. Například u MB jsou to buňky kloubní výstelky
a podobné.
Ankylozující spondylitida znamená zánět obratlů páteře. Spojení pak vyjadřuje
následky nemoci, zánět kloubů páteře, vedoucí ke zkostnatění vazů a srůstům,
které postupně znehybňují páteř, jež se deformuje do charakteristického předklonu.
Séronegativní znamená, že MB patří do skupiny revmatických nemocí, u nichž
není v krvi prokázán revmatoidní faktor, jako třeba u revmatoidní artritidy. Je to
jeden z faktorů pro stanovení diagnózy MB.

PROJEVY A PRŮBĚH BECHTĚREVOVY CHOROBY
Protože nemoc může být velmi variabilní, uvedeme nejdříve základní formy
a definici zánětlivých bolestí zad.
Axiální forma - Je nejčastější, postižena bývá jen páteř. Vzestupná varianta
začíná zánětem SI skloubení, tedy ve spojení křížové kosti páteře a pánevních
kostí. Nejdříve vznikají ve spojení eroze (i jednostranné). Na snímku RTG se
objevuje jen nezřetelně a často se čeká až na vytvoření přemostění SI skloubení.
Tato fáze bývá bolestivá, při krizi nemocný nedokáže vstát z postele. Zánět se
posouvá výše na další úseky páteře se stejnými projevy bolestí. Klouby mezi
obratli postupně srůstají a omezují hybnost páteře ve všech směrech.
Sestupná varianta začíná zánětem v krční oblasti páteře, mechanismus působení
je stejný, až k opouzdření obratlů. Zánět pokračuje na další úseky páteře směrem
dolů. Srůsty zde omezují otáčení hlavy. Tato varianta je častější u žen. Postoupí-li
zánět v obou variantách do oblasti hrudníku, omezují se dechové pohyby.
Nemocný dýchá s pomocí pohybu bránice. Srůsty zasahují i spojení žeber s páteří.
Později se projeví i zánět mezi hrudní kostí a žebry, které také srůstají, proces je
doprovázen bolestí na hrudníku. Aktivní zánětlivá místa lze najít hmatem, tlak
způsobuje bolest, lze najít i místa zánětů třeba na okrajích pánevní kosti, mimo
páteř.
Rizomelická forma - postihuje jednak páteř, jak bylo popsáno, ale také velké
kořenové klouby (ramena, kyčle). Přitom první příznaky nemoci se mohou
vyskytnout právě v kloubech. Zánět v kyčlích může být i prvním projevem, bolest je
pociťována hlavně v třísle či z boku. Bolest v oblasti hýždí pochází z oblasti SI
skloubení, nikoliv z kyčle. U této formy MB dochází k rozsáhlejším poškozením
kořenových kloubů a dochází někdy i zde ke srůstům a znehybnění jednoho i více
kloubů. Dnes se problém řeší operativně náhradou umělými klouby. Záněty
kořenových kloubů jsou velmi bolestivé, znemožňují chůzi i práci rukou.
Periferní forma - (také skandinávská) postihuje kromě páteře také periferní klouby
(kolena, kotníky, drobné klouby nohou, klouby rukou spíše výjimečně). Probíhající
záněty i těchto kloubů bývají dosti bolestivé. Pokročilé stavy mohou vést také
k náhradě umělými klouby. Často se stává, že nemoc začíná bolestmi pat zespodu
i v oblasti Achillovy šlachy, případně zespodu při úponu ploché šlachy chodidla.
Jde o tzv. mimokloubní projevy - entezopatie, bolestivé záněty v oblasti svalových
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a šlachových úponů. Umí být hodně nepříjemné.
Artritické ataky - U Bechtěrevovy choroby se stává, že se zejména po
chřipkových či střevních infekcích projevuje náhlý artritický zánět kloubů s otoky
a bolestmi, únavou a vysokou sedimentací. Často jsou záněty nesymetrické, může
se objevit otok a silná bolest třeba jediného prstu. Záněty a otoky mohou
zasáhnout celá chodidla a znemožňují pohyb. Jindy se projeví současně bolest ve
všech periferních kloubech i v kolenou a kyčlích, z nichž některé mají otoky. Léčení
je svízelné a dlouhé, obvykle se nasazují antibiotika, která zčásti uleví od bolestí
a zmenší otoky. Používají se obstřiky kortikoidy a dlouhodobě antirevmatika.
Pomáhají krátká podchlazení bolestivých kloubů. Nicméně, postižené klouby
bolívají ještě dlouhé týdny.
Zánětlivé bolesti zad - Bechtěrevova choroba je popsána v definici poněkud
obecně jako chronické zánětlivé onemocnění. Pro dokonalejší způsob
diagnostikování MB byla definována kritéria pro zánětlivé bolesti zad, která
charakterizují potíže bechtěrevika. Lékař se ptá na tyto základní otázky:

Věk při začátku potíží < 40 let věku.

Bolesti v noci, přetrvávající min 3 měsíce.

Pozvolný, plíživý začátek potíží.

Spojený s ranní ztuhlostí.

Zlepšení cvičením (bez úlevy v klidu).
Pokud pacient odpoví kladně alespoň na 4 z 5 otázek, trpí pravděpodobně
Bechtěrevovu chorobu. Test je součástí modifikovaných Newyorských kritérií
a také součástí nových kritérií ASAS pro stanovení diagnózy MB.
Zatím jsme popsali základní charakteristické formy Bechtěrevovy choroby. Reálný
průběh nemoci se však může lišit, jednak intenzitou zánětů a rychlostí vzniku
srůstů. Mohou nastat i kratší či delší stavy uklidnění a naopak náhlá vzplanutí
choroby.

ČASNÉ PROJEVY BECHTĚREVOVY CHOROBY
Předchozí kapitola popisuje více či méně rozvinutý a aktivní stav Bechtěrevovy
choroby. Tomu však mohou předcházet měsíce, někdy roky, různých zdánlivě
nesouvisejících potíží, které mohou vznikat a mizet. Páteřní a kloubní problémy při
neléčení a absenci cvičení postupně osifikují (kloubní pouzdra a vazy) a dochází
k ankylóze (tuhnutí, srůstání) částí až celé páteře, která může ztuhnout v jakémkoli
postavení. Mohou srůstat i velké klouby končetin i čelist. Následuje výčet projevů
Bechtěrevovy choroby:









Zvýšená sedimentace a CRP.
Negativní revmatický faktor.
Záněty duhovky oka s bolestmi, citlivostí na světlo a zčervenáním, návštěva
očního lékaře nejpozději do 24 hodin je nezbytná.
Bolest v páteři při nečekaném kroku do prázdna.
Omezený rozvoj hrudníku (<2,5 cm) při dýchání.
Citlivost na vibrace páteře a nárazy.
Hubnutí až anorexie (ztráta chuti k jídlu).
Ranní ztuhlost páteře, ulevuje pohyb nebo teplo.
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Teploty, noční pocení, Chronická únava.
Bolesti a tuhost krční páteře.
Bolesti v páteři či na hrudi při kýchání, kašlání.
Silné bolesti pat, zkracování svalů lýtek a bolesti v nich.
Bolesti svalových a šlachových úponů.
Bolesti Achillovy šlachy, křehnutí a možné utržení.
Bolesti v oblasti sedací kosti a kostrče.
Bolesti úponů dolních žeber, žeberní chrupavky.
Mravenčení v oblastech končetin.
Omezování pohybu čelistního kloubu, výjimečně až srůst.
Možné otoky a bolest prstů i kloubů.
Citlivá místa na tlak na kloubech, páteři i kostech pánve.
Možný Tinitus, pískání, šumy v uších.
Bolesti zad, zejména v zádech a hýždích (Sl skloubení), chronické bolesti,
objevující se hlavně v noci.
Deformace páteře i začínající nahrbení.

POZDNÍ KOMPLIKACE BECHTĚREVOVY CHOROBY
Při účinném léčení a hlavně při včasném stanovení Dg. MB, se u většiny lidí
nemusí nemoc dostat do fáze pozdních komplikací. Není zde naším záměrem
nemocné deprimovat, či strašit, ale hlavně je motivovat k vyvíjení trvalé aktivity při
péči o vlastní zdraví. Cílem je pochopit, že vzdělávání bechtěrevika je nezbytností.
Faktory, které pozdní komplikace způsobují:

Pozdní stanovení diagnózy MB, zpoždění je v průměru asi 10 let. Po 5 až 15
letech od začátku nemoci už je nemocný postižen zcela zřetelně osifikacemi
páteře i kloubů a k léčení přistupuje uprostřed procesu. K tomu je nutno
počítat i značnou psychickou zátěží v těchto letech.

Častou příčinou je i zanedbávání péče nemocných o vlastní zdraví. U
některých MB postupuje pomalu a plíživě, člověk si zvykne a pomáhá si, jak
umí. Brufenem, alkoholem, opiáty, konopím. Pak přicházejí k lékaři pozdě.
Někteří navštíví i několik lékařů bez efektu a pak to vzdají. Často pak
upadají bez podpory rodiny až to terminálního stádia MB, fyzického
i psychického.

Nedostatek informovanosti a vzdělávání široké veřejnosti o chorobě, ale
hlavně větší části nemocných s bolestmi zad bez diagnózy. Příčinou bolesti
zad je velmi mnoho, až 70 % lidí bolívají záda. Pokud se omezíme na
rozpoznání zánětlivých bolestí zad, zůstane jich jen 5 %. Ale i v tomto
případě lékař čelí potížím prokázat existenci MB u nemocného mezi řadou
nemocí s podobnými projevy.

Pomalé šíření informací v odborné veřejnosti. A to i přes existenci internetu.
Studium Bechtěrevovy choroby trvá přes 2 000 let a stále se zrychluje.
Pochopení posledních objevů vyžaduje mimořádnou odbornou úroveň.
Běžná klinická praxe neumožňuje jejich popularizaci pro širokou veřejnost
z řady důvodů. Jsou to ekonomické důvody (moderní vyšetření a hlavně
léčení je velmi nákladné). Diagnostikování a léčení podléhalo systémovým
doporučením na základě testování a studií trvajícím mnoho let.
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Nicméně musíme uvážit, že tato příručka je určena současným bechtěrevikům,
kteří již prošli systémem a mají vyšší stádia postižení.
Závažnější komplikace bechtěreviků:
Postižení očí
 Iritida (zánět duhovky, spíše včasná komplikace).
 Glaukom (zelený zákal), Katarakta (šedý zákal).
Plicní komplikace
 Plicní fibróza (vazivové změny plic - vážná nemoc).
 Opakované zápaly plic (srůsty žeber - zhoršená ventilace).
Kožní a podkožní komplikace.
 Psoriáza (lupénka, mimo kůži postihuje i klouby).
Kardiovaskulární komplikace
 Uzavírání aortální chlopně (náhrada umělou chlopní).
 Porucha srdečního vodivého systému, Srdeční arytmie.
 Mrtvice (cévní mozková příhoda), Infarkt myokardu.
 Diastolická dysfunkce (srdeční selhání, nedostatečnost).
Komplikace zažívacího traktu
 Crohnova choroba (zánětlivé onemocnění střev).
 Paradontoida (zánět dásní, až 7× častější).
 Ulcerózní kolitida (zánět tlustého střeva, někdy doprovází MB).
Komplikace pohybového aparátu a pojivových tkání
 Osteoporóza (křehnutí kostí).
 Postižení kořenových kloubů (záměna umělými klouby).
 Sekundární svalové napětí až křečovité ztuhnutí.
 Ztuhnutí páteře, často s deformací, bambusová páteř.
 Zlomeniny páteře, často s poraněním míchy.
 Entenzopatie - mimokloubní projevy MB, bolestivé záněty šlach, šlachových
a svalových úponů. Značně omezuje pohyb.
Komplikace močových cest
 Nefropatie (poškození ledvin).
 Prostatitida (zánět prostaty, častěji u Reiterova syndromu).
Neurologické komplikace
 Cauda equina (sevření míšních nervů v dolní oblasti páteře).
 Radikulopatie - (brnění, mravenčení, slabost, bolest končetin), útlaky
nervových kořenů.
 Z okolí hrudní páteře může vyzařovat bolest pod hrudní kostí a napodobuje
tak ischemickou chorobu srdeční. Nutná je kontrola.
Popsaných komplikací je mnoho, to však neznamená, že jimi onemocní každý
bechtěrevik. S některými postiženími se můžete setkat v mírnější podobě (Iritida,
tuhnutí páteře, mírnější projevy radikulopatie, zápal plic atd.)
Naším záměrem skutečně není někoho vystrašit, ale MOTIVOVAT k zodpovědnosti
k vlastnímu tělu. Bechtěrevova choroba bolí, unavuje, stresuje, ale přesto se musí
člověk donutit k trvalým aktivitám, cvičení, plavání, rehabilitacím, vyplatí se to.
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PROČ A JAK VZNIKÁ BECHTĚREVOVA NEMOC
Víme, že Bechtěrevova choroba je neinfekční, jak se tedy šíří? S rozvojem
genetiky bylo v roce 1973 při zkoumání imunity zjištěno, že až 97 % nemocných
s MB je nositelem antigenu HLA B27. To vedlo k závěrům, že vznik MB souvisí
s genetickými předpoklady v oblasti imunity člověka. Dále se zjistilo, že tento
antigen v naší populaci vlastní až 10 % obyvatel. Zde je problém, protože
nemocných s MB může být v ČR až 1 % obyvatel. Přesná statistika není známa.
Tedy onemocní nejvíce jen každý desátý nositel HLA B27. Existuje tedy další
faktor, který spouští Bechtěrevovu chorobu u nositelů HLA B27. Předpokládá se,
že tím faktorem může být infekce, která nastartuje vznik choroby. Uvažuje se
o střevních infekcích. Zůstala tedy zde otevřená oblast pro určení přesného vzniku
MB.
Tedy pro stanovení diagnózy Bechtěrevova choroba je HLA B27 pozitivní důležitým
faktorem, ale ne postačujícím, bez dalších klinických příznaků a testů má jen 10 %
spolehlivost. Další faktory, například dlouho trvající bolest páteře, ztuhlost, vysoké
CRP, negativní revmatický test, příbuzný s MB a hlavně RTG nálezy srůstů na
páteři či kloubech, pak tuto pravděpodobnost zvyšují. Pokud má nemocný prokázanou SpA a má HLA-B27 pozitivní, je nutné počítat s tím, že může onemocnět
i MB. Také platí, že bechtěrevik, HLA-B27 pozitivní, je vystaven většímu riziku
vzniku některé z nemocí ze skupiny SpA (axiální spondyloartritidy) dokonce
i dalšími autoimunitními nemocemi. Pro teorii infekce - spouštěče MB hovoří
výsledek studie, že virus chřipky je zvlášť dobře zvládán lidmi s HLA B27 pozitivní.
Pro bechtěreviky však infekce představují riziko vzplanutí aktivity MB či artritické
ataky kloubů končetin. Tato situace se poněkud ujasnila výzkumem posledních let.
Nedávno se zjistilo, že podíl na vzniku MB mohou mít až desítky dalších genů.
Například IL-23R, ARTS1, KIF21B a zvlášť důležitý je gen pro lidský enzym
ERAP1. Zdá se, že IL-23R zvyšuje riziko vzniku MB. Enzym ERAP1 je velice
variabilní a většinou se podílí na správné funkci imunitního systému, pomáhá
rozlišovat vlastní a cizí tkáně v těle. Byly však identifikovány varianty, které souvisí
se vznikem MB. Přesný mechanismus není znám, ale pravděpodobně při
rozpoznávání cizích tkání se splete a pomáhá vzniku mechanismu, který vede
k zánětlivým procesům MB. Přitom se však i nadále připouští možnost existence
spouštěčů (infekcí) MB.
Tato zjištění by mohla snad do 10 let vést k vývoji nového genetického testu pro
zjištění MB v raném stádiu choroby. I to by bylo velkým přínosem. Vědecký tým
věří, že dokáže v budoucnu změnit enzymatickou funkci ERAP1 a vytvořit tak nový
lék, pokud se nevyskytnou další dosud neznámé složitosti funkce imunitního
systému člověka. I přesto to může opět znamenat další významný krok směrem
k vyléčení MB. Uvézt zmíněný test do klinické praxe ovšem může trvat další roky
a jeho cena může zabránit rychlému rozšíření do široké praxe ke všem
bechtěrevikům. Zdá se však, že to je naděje pro budoucí generace bechtěreviků.
Zdroj: http://www.medicalnewstodav.com.

DĚDIČNOST BECHTĚREVOVY CHOROBY, TĚHOTENSTVÍ, SEX
Víme, že bechtěrevici mají v 97% antigen HLA-B27 pozitivní. Zajímáte-li se o tuto
kapitolu, pak pravděpodobně plánujete rodinu a někdo z partnerů případně z širší
rodiny má MB. Pokud nic z toho neplatí, pak není důvod ke starostem. Přesné
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výpočty pravděpodobností u dětí jsou obtížné, genů ovlivňujících vznik MB je více.
Platí, že ze 100 lidí v populaci je max. 10 nositelů HLA-B27 a z nich jeden
onemocní chorobou MB. Pokud je rodičem jeden zdravý nositel HLA-B27, zřejmě
o tom neví a pravděpodobnost je opět malá. Uvažujme případ, kdy žena má
Bechtěrevovu chorobu, muž nikoliv. Což může být obtížnější případ, protože žena
rodí. Potomek dědí od každého z rodičů polovinu své genetické výbavy. U potomka
zde existuje až 5× větší pravděpodobnost vzniku MB než v normální populaci. Před
početím tedy existuje pravděpodobnost 5 %, že by dítě mohlo v budoucnu
onemocnět MB. Pokud se však narodí s HLA-B27, vzrůstá jeho pravděpodobnost
onemocnění MB na 10 %. Pokud byl nemocen již některý prarodič a vlastní
sourozenci, vzrůstá riziko ještě 2× na 20 %. Pokud byl nemocný jen prarodič, je
riziko onemocnění MB menší, jen 3 %. Bechtěrevova choroba není považována za
dědičnou. Navíc pokud se narodí dcera, je její případné onemocnění mírnější než
u syna. Z praxe je známo, že to 1 % nemocných s MB je reálné, ale u mnoha lidí
probíhá nemoc mírně nebo se dostává do stavu klidu a nikdy UŽ není MB
diagnostikována. Odhaduje se, že diagnostikovaných a léčených bechtěreviků je
max. 0,2 % populace. Podle posledních studií se zjistilo, že počet mužů a žen s MB
se příliš neliší. Vyplývá to s údajů, že při zkracující se době diagnostikování MB se
postupně počty vyrovnávají. Důvodem je zřejmě mírnější průběh MB u žen, a hůře
se diagnostikují.
Těhotenství. Žena by se před plánovaným otěhotněním měla poradit
s revmatologem. Podobně i muž, pokud má MB. Je žádoucí, aby některé druhy
léků byly po dobu 3 až 6 měsíců před otěhotněním vyloučeny nebo nahrazeny
bezpečnými léky. Pozor na případy, kdy se užívá Warfarin u lidí se sklony
k trombózám. Ten musí být nahrazen třeba Fraxiparinem. Vysazovat léky bez
vědomí lékaře je nebezpečné. U mužů je třeba vědět, že tvorba spermií trvá přes
70 dnů. Je vhodné se vyvarovat kouření i alkoholu. Narozené děti bechtěreviků se
ve statistikách neliší při srovnání se zdravými ženami co do rizik vývojových vad
i délky těhotenství. Jisté problémy mohou mít ženy během těhotenství, zvýšená
bolest páteře při stání, případně snaha více se předklánět s rostoucí zátěží.
Doporučuje se cvičit vhodným způsobem, uvolňování pod dohledem
fyzioterapeuta. Vhodná může být i vodoléčba v mírně teplé vodě i s cvičením.
Překážkou by neměla být ani endoprotéza, ale větší opatrnost během těhotenství
i porodu je namístě. Je pravdou, že porod císařským řezem je u bechtěreviků
častější. Je vhodné se předem domluvit v tomto případě s porodnicí, kde plánujete
porod. Je důležité myslet předem i na možnou anestezii, pánev bechtěreviků
a páteř je přece jen jiná, se srůsty, a porod může být bolestivější. Zvažte epidurální
anestézii, mohou zde být rizika při větších srůstech páteře. Takže se předem
informujte a připravte se i na tuto fázi porodu. Řešit otázku přítomnosti HLA-B27
u dítěte je zbytečné, řešení odložte, až kdyby se v budoucnu projevovaly typické
potíže.
Pozor: Bechtěrevova choroba nepoškozuje plod, předčasné porody nejsou
častější. Císařský řez je volen asi u 30 – 40 % rodiček s MB. Před použitím
epidurální anestézie je vhodné předem pořídit snímek. Před otěhotněním je nutné
vysadit protizánětlivé léky DMARD, MTX, kortikoidy a jiné léky ovlivňující imunitu.
Nedoporučuje se užívat ani biologické léky TNF-alfa. Při užívání sulfasalazinu,
který blokuje účinek kyseliny listové, je nutné v těhotenství kyselinu listovou
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dodávat. Ženy s MB mohou kojit, ale je nutné vyhnout se některým lékům. Váš
gynekolog a revmatolog vám poradí.
Sexuální život: Bechtěrevova choroba běžně nijak neovlivňuje sexuální život.
Spíše naopak nastává, vyplavení dávky adrenalinu a načas uvolnění od bolestí.
Jistý problém mohou způsobovat bolesti kyčle či endoprotézy u žen. Výjimečné
akutní stavy bolesti je asi potřeba omluvit.

JAK ŽÍT S BECHTĚREVOVOU CHOROBOU, RIZIKA, ZMĚNY
V počátcích Bechtěrevovy choroby, zvláště v době, kdy ještě neznáte diagnózu
choroby, hraje svou roli hlavně psychika. Je to těžká doba, kdy člověk potřebuje
hlavně pomoc, pochopení a trpělivost své rodiny či přátel. Někdy i psychologa a
v těžkých situacích i psychiatra, například když ztrácí zaměstnání, protože
nezvládá fyzicky těžkou práci, není schopen vydržet práci ve strnulých polohách
nebo zvedání břemen, práce v průvanech, zimě a deštích. Při vystupňování bolestí
se z prací zpožďuje, musí dělat pauzy. Pak přichází domů vyčerpán a první, na co
myslí, je lehnout si a čekat na úlevu od bolestí zad. V rodině získává pověst
lenocha, hypochondra. U lékaře může být považován za simulanta a bez pomoci
střídá lékaře třeba 5 i 15 let. Nakonec je posílán místo léčení k psychiatrovi.
V zaměstnání tak dlouho trpělivost nemají a jako absentéra jej propustí, střídá
jedno zaměstnání za druhým. Když situace trvá dlouho, rozpadá se mu rodina,
nemá práci ani vůli a energii hledat pomoc u dalších lékařů. Dostal se do situace
společensky a sociálně vyloučeného člověka. Jedinou pomocí je včasná diagnóza
choroby, která může tomuto stavu včas zabránit. Rodina chápe, že se jedná
o nemocného člověka, který může získat podporu s možností rekvalifikace na
vhodné povolání a při těžkých stavech třeba i invalidní důchod. Soustředíme se na
situaci, kdy se nemocný dozví, že má Bechtěrevovu chorobu.
Každý chronicky nemocný člověk se musí naučit žít se svou nemocí a přizpůsobit
svůj život možnostem, které mu jsou dány, nebo lépe, které si dokáže vytvořit.
Proces adaptace bechtěreviků k nim patří. Po zjištění diagnózy MB nemocní
upadají do kratší či delší krizové situace. Jsou to tyto fáze krize, se kterými se musí
vyrovnat:
 Šok, vztek - neschopnost přijmout racionální řešení situace.
 Popření - odmítá skutečnost, žal, úzkost, hledání viníka, agrese.
 Smlouvání - třeba to není pravda, hledá zázračné metody a léky.
 Deprese - zbytečné naděje, odmítání informací, osamění.
 Smíření - akceptace choroby, změny životního stylu, změny aspirací a cílů
a životních hodnot, hledání zkušeností a podpory lidí v podobné situaci, noví
přátelé snaha změnit nevýhody na výhody.
Není to jednoduchý proces, někomu trvá měsíce, někomu roky. Je žádoucí toto
období zkrátit na minimum a hledat co nejdříve pomoc. Je důležité, aby nemocný
měl podporu v rodině a u přátel. Je také důležité získat potřebné informace
a vzdělávat se, a to nejen nemocný, ale také jeho blízcí. Může hledat třeba na
internetu, ale to je zdlouhavé a bez výběru, lze tam najít i nekorektní informace.
Zde může sehrát důležitou a prospěšnou roli třeba nezisková organizace Klub
bechtěreviků, spolek občanů s Bechtěrevovou chorobou. Zmíníme se o něm
v samostatné kapitole. Zde je potřeba říci, že tato organizace Vám může pomoci
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i dlouho předtím, než získáte oficiální diagnózu a zabránit tak osobním tragédiím.
Potkáte lidi se stejnými problémy, získáte nové přátele a rady z jejich vlastních
zkušeností.
Je možné, že někdo nemůže stavu akceptace vlastními silami dosáhnout nikdy
a nakonec upadá to těžké krize. Vzdává se všech společenských a časem
i pracovních aktivit, choroba se mu rychle zhoršuje až k trvalé invaliditě. Narušují
se i rodinné vazby a nemocný upadá do samoty nebo je odkázán na sociální síť.
Neriskujte to, veďte normální aktivní život.
Naučte se žít s Bechtěrevovou chorobou, pak budete určitě schopni pokračovat
i ve vašich běžných aktivitách, ale bude potřebné přidat k nim i aktivity nové
a nezbytné, pokud si budete chtít uchovat pohyblivost, snížit bolesti a také zabránit
deformacím páteře, srůstům kloubů a vyhnout se komplikacím, spojeným
s terminálním stádiem choroby. Tím si prodloužíte aktivní fázi života až do stáří.
Základem je akceptace choroby a úprava života odpovídajícím způsobem. Věnujte
se čemukoliv, co umíte, a baví Vás a přitom se neohrožujete.
Těmi aktivitami je pravidelné cílené cvičení, nutné rehabilitace pro překonávání
vzplanutí bolestí, jezdit do lázní s komplexní péčí, využívat možnosti účasti na
rekondicích. Možná pro tyto aktivity získáte i zájem rodiny a připojí se. Ale hlavně
získávat potřebné informace o chorobě a toto vzdělávání vám objasní a zdůvodní
nutnost aktivní péče o Váš život. Součástí změn jsou věci, kterým je třeba se vyhýbat, představují rizika.
Rozhodně se snažte pokračovat v práci, která Vám bude vyhovovat, pokud to
nepůjde, zkuste rekvalifikaci na jinou práci. Berte v úvahu své fyzické možnosti,
ranní ztuhlost, nutnost se rozhýbat cvičením a dostat se včas do práce, Ideální je
možnost práce z domova.
Vyhněte se pokud možno následujícím činnostem.
 Dlouhé sezení, stání, práce ve strnulé poloze (předklon, dřep apod.), práce
v zimě, průvanu, práce bez možnosti krátkých odpočinků.
 Těžká manuální práce, nošení a manipulace s těžkými břemeny.
Využívejte přestávky hlavně k uvolnění, protažení a odpočinku. Zkuste se
dohodnout se zaměstnavatelem na případné změně pracovní pozice, zapojte
dojednání i odbory, pokud tam pracují.
Podejte si žádost o invalidní důchod, pokud splňujete kritéria o jeho přiznání,
zaměstnavatel pak získává výhody na daňových úlevách tím, že zaměstnává OZP
(Osoba se zdravotním postižením). Požádejte o úpravu pracoviště, pokud je to jde
a pomůže Vám to.
Podstatně horší je např. sedavé zaměstnání. Optimální je střídavý pohybový režim,
naprosto nevhodné je dlouhodobé sezení nebo sezení s hlavou ohnutou, např.
k monitoru počítače. Pokud jste ve vašem zaměstnání nuceni sedět, je třeba práci
několikrát denně podle potřeby přerušit a krátce si zacvičit a upravit pracovní
prostředí (stůl, židli, monitor) tak, aby páteř trpěla nevhodnou polohou co nejméně.
Počítejte s tím, že člověk s MB se snadněji unaví a nemá takovou výdrž, na jakou
byl zvyklý.
Při řízení automobilu je nutné zajisti si dobrý výhled při řízení, zejména couvání,
použijte panoramatická zrcátka, kvalitní sedadlo umožňující sedět a řídit bez
bolestí zad. Pomáhá vyhřívané sedadlo, teplo ulevuje od bolesti a ztuhnutí zad.
Pokud máte zakřivenou krční páteř, je nutné do záhlaví přidat korekční polštář
navíc, pro ochranu krční páteře při nárazech. Zmáhá-li vás řízení, zvolte si
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automatickou převodovku a posilovače. Při couvání jsou výborná couvací čidla.
Při řízení dělejte častější přestávky na protažení a rozhýbání. Obecně v ČR
Bechtěrevova choroba neznamená zákaz řízení, ale musíte lékaře o ní informovat,
podobně jako o nutnosti používat brýle.
Je zřejmé, že pokud jste ve stavu bolestí, které vás rozptylují při řízení nebo se
projeví zánět očí (iritida) s bolestí oka a mlhavým viděním, pak přenechejte řízení
někomu jinému. Stejně jako ve stavu, kdy použijete léky proti bolestem, které
snižují pozornost.
Důležité denní starosti, jak je řešit:
Spánek je u bechtěreviků náročnou a bolestivou činností. Záleží na všem. Postel
by se neměla prohýbat (ne drátěnky), neměla by být tvrdá, matrace s paměťovou
pěnou, pokud chcete matraci koupit, je dobré chvíli na ní poležet a vnímat pocity
a pohodlnost. Polštáře by neměly být moc velké, v pozdních stupních MB mají
nemocní potřebu podkládat si záda a krk výše, aby ulevili bolestem deformované
páteře, k tomu by nemělo dojít. Buď může být pěnový tvarovaný polštář, nebo
péřový polštář, který si můžete zformovat a podložit zejména krční páteř. Pokud
máte v místnosti chladno, je užitečné si krční páteř ovázat tenkým šátkem, který
udrží teplo a nevzniká prochladnutím bolest a ztuhnutí svalů.
Nepoužívejte korzety a podpěry, třeba na krční páteř, drží totiž dlouhodobě páteř
v zafixované poloze a časem pak dochází k tuhnutí svalů i páteře, což vede
k útlakům nervů a vystřelování bolestí do rukou, ramen, loktů, zápěstí, prstů,
k mravenčení a ztrátě citu (gumové ruce). Používání korzetu může na páteř působit
podobně. Zhoršuje to hybnost nemocného a neurologické komplikace.
Chlad nebo teplo – jejich použití musí být specifické. Záleží na tom, zda jde
například o akutní artritickou bolest a otoky bolestivých kloubů. Tam je vhodné
použít ochlazování, třeba pomocí vychlazeného gelového polštářku.
Nepodchlazujte však příliš, stačí cca 10 minut. Polštářek zabalte do šátku či utěrky.
Podobným způsobem si můžete pomáhat i při neuropatických bolestí svalů, sáček
postupně posouvejte. Použití tepla na ztuhlé svaly a bolest je příjemné, může to být
koupel, sprcha, elektrický polštář. Před masáží jsou dobré parafinové nebo
rašelinové obklady nebo jen gelový polštářek, tentokrát ohřátý. Dobré je prohřátí
i před cvičením, ale pozor, cvičit ve studené místnosti po prohřátí není vhodné.
Velké prohřívání ovšem není vhodné ve stavu akutního vzplanutí zánětů.
Rozhodně se vyhněte cvičení či plavání ve studených vodách. Bolesti Vás pak
potrápí až týden. Sauna rozhodně nepoškodí, ale skákání do ledové vody se ve
vyšších stádiích MB moc nedoporučuje.
Strava – uvědomte si, že při Bechtěrevově chorobě se vyplavuje vápník z těla
a hrozí osteoporóza. Tělo potřebuje také vitamíny a proteiny pro udržení svalového
korzetu. Strava tedy musí být bohatá na maso, ryby a luštěniny. Ovoce a zelenina
má vitamíny, mléko zase vápník. Nadváha nesvědčí kloubům, takže nejíst mnoho
sladkostí.
Alkohol – někteří bechtěrevici zjistí, že větší množství alkoholu tlumí bolesti. Ráno
se vzbudíte a nic nebolí. Musíte si však uvědomit, že alkoholismus je přímo
zhoubný, takže pozor! Alkohol a antirevmatika v kombinaci porušují zažívací trakt
a působí bolesti žaludku, to Vám nestojí za to. Menší a občasné požívání alkoholu
Vám neuškodí.
Kouření – MB postihuje srůsty i hrudní páteř a žebra. Hrudník se málo rozvíjí
a dýchání je mělké. Kapacita plic se snižuje. Kouření pak celý proces jen zhoršuje.
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Zvyšuje se náchylnost k plicním infekcím a zápal plic se i opakuje. První otázka
u lékaře zní, kouříte? Je třeba také zvážit u bechtěreviků riziko vzniku plicní fibrózy.
Proto považujeme zkoumání stupně akceptace choroby při zkoumání kvality života
chronicky nemocných lidí za důležité.

LÉČENÍ BECHTĚREVOVY CHOROBY
Zde si musíme opět uvědomit, že Bechtěrevova choroba je velice variabilní a může
se také vyskytovat řada mimokloubních projevů - komplikací. Proto ani léčení
nebude jednoduchou záležitostí.
Na prvním místě musíme uvést potřebu vzdělávání bechtěreviků i jejich rodin či
přátel. Na odbornou péči je vždy nutný lékař - revmatolog, při vyšším stádiu MB
a vzniku komplikací to bude více odborných lékařů. Významnou roli při léčení hraje
především sám bechtěrevik, k tomu potřebuje informace a jejich pochopení.
Neznalost je největší chybou bechtěrevika v jeho životě. Má-li být léčení úspěšné,
je nutný aktivní celoživotní přístup k vlastnímu životu, včetně pochopení
a vstřícnosti rodiny či přátel. Výsledkem vzdělávání je pak dosažení stavu
akceptace Bechtěrevovy choroby a úpravy životního stylu, jehož součástí je
potřebné celoživotní cvičení a rehabilitace. Svou roli zde může sehrát spolupráce
s Klubem bechtěreviků ČR, z. s.
Bechtěrevova choroba se léčí pomocí kombinace medikamentózní léčby, cvičení
a rehabilitací, možné jsou i alternativní metody. Vysoká sedimentace erytrocytů
sama o sobě není důvodem k užívání léků. Mnoho pacientů omezuje léky
a nahrazuje je cvičením a rehabilitacemi.
MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA
Cílem léčby je potlačení zánětů, zmírnění bolestí, udržení pohyblivosti páteře
a kloubů. Tuto léčbu řídí lékař, obvykle revmatolog, na základě diagnostikované
Bechtěrevovy choroby. Nemocní by rozhodně neměli užívat něco proti bolestem,
aniž by znali svoji přesnou diagnózu a účinky léků! K léčení MB se volí kombinace
léků potlačujících bolest a zánět. Dávkování určí lékař podle aktivity choroby. Je
užitečné, aby nemocný sledoval aktivitu své nemoci hodnocením testu BASDAI na
http://www.basdai.wz.cz/. Při prudkém zhoršení stavu uvědomte svého lékaře,
upraví vám léčbu. Musíme si uvědomit, že léčba postupuje podle metodiky a nelze
rovnou žádat třeba biologickou léčbu. Léky k léčbě MB dělíme na skupiny:
Analgetika (léky pro potlačování bolesti) - sem lze zařadit např. paracetamol,
korylan a pod. Jsou doplňkovými léky potlačujícími bolest a používají se také
v kombinaci s dalšími léky.
Nesteroidní antirevmatika - NSAID (NSA), používají se ke snížení bolesti
a ztuhlosti páteře a zmírňují zánět, mají rychlý efekt. Například: Indometacin,
Brufen, Diclofenac, Veral. Jejich dlouhodobé užívání hrozí vznikem žaludečního
nebo dvanáctníkového vředu s možným krvácením, alergií a komplikacemi
kardiovaskulární systém. Proto se často přidává i lék snižující kyselost žaludečních
šťáv (Nolpaza, Helicid apod.). Zpomalují, avšak nezastavují osifikaci kloubů
a páteře.
Specifická Cox-2 NSA - Tuto skupinu léků uvádíme, pro řadu problémových
bechtěreviků, kteří trpí poruchami krvetvorby nebo mají umělou srdeční chlopeň
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a užívají Warfarin či trpí krvácivými stavy (žaludeční vředy, Crohnova nemoc,
Ulcerosní kolitida). Nemohou užívat NSAID. Nyní se užívá Celebrex (Celecoxib),
další léky byly staženy z distribuce. Hlavní výhodou specifických inhibitorů COX-2
je analgetický a protizánětlivý efekt srovnatelný NSAID, jsou šetrné k zažívacímu
traktu a nekolidují s užíváním Warfarinu.
Nemoc modifikující léky - DMARD. Léky potlačující reakci imunitního systému
(imunosupresiva). To způsobuje zmírnění zánětlivé aktivity. Nežádoucím účinkem
je organismus náchylnější k infekcím. Tyto léky nejsou užívány k léčbě MB často,
ale potlačují bolest, ztuhlost, otoky a záněty u periferních kloubů, (kyčle, kolena,
kotníky, zápěstí atp.). Jsou to: Antimalarika, Leflunomid, Metotrexát (MTX),
Sulfasalazin, který je často používán u periferní a rizomelické formy MB, pomáhá
i při zánětu duhovky. Ostatní léky jsou užívány zřídka, hlavně s ohledem na malé
účinky léčení osifikace páteře.
Kortikosteroidy - jedná se o velmi účinné léky potlačující zánět, ale jsou
imunosupresivní. Větší dávky se užívají jen krátkodobě při prudkém zhoršení
nemoci, většinou lokálně injekcí do kloubů nebo jejich blízkosti. Maximálně cca 3x
ročně. Používají se hojně na léčbu zánětů duhovky. Ve formě tablet je dlouhodobé
užívání rizikové, hrozí rozvoj osteoporózy a další nežádoucí účinky.
Myorelaxans - Je skupina léků, které snižují napětí kosterního svalstva. Léky
působí hlavně na úrovni páteřní míchy a častými problémy bechtěreviků jsou právě
útlaky nervů či cév kolem páteře, bolestivá místa se ztuhlými svaly. To může
způsobovat neurologické komplikace, bolesti v kloubech, brnění, necitlivost celých
oblastí i závratě. Zbyl jen Dorsiflex, ostatní byly staženy z distribuce.
Symptomatická léčba - bolestí. Existuje celá řada léků, které pomáhají zvládat
bolestivé stavy nemocí. Nejčastěji jsou to opioidy jako: Tramal, Tramadol
a kombinace s Paralenem Doreta a další. Rizikem je návykovost. Zvláštní skupinou
bolestí jsou neuropatické bolesti, často chronické způsobované poškozením nervů,
tlak na nerv. Bolesti bývají dost nepříjemné. Léky: Gabapentin, Neurontin, Lyrica
mají řadu vedlejších účinků, takže je třeba zvážit jejich užívání. Novinkou je volně
dostupný prostředek Prodromin, který má protizánětlivý účinek a tlumí také
neuropatické bolesti.
Pomocné, doplňující léky - tato skupina léků neslouží k léčbě MB, ale jen ke
korekci možných vedlejších efektů. Helicid, Nolpaza (ochrana žaludku), Trental
(tlumí tinitus - ušní šelesty), Betaserc (tlumí závratě), Erdomed, ACC (při plicních
komplikacích) a další.
Biologická léčba. Je nejnovější skupinou léků a stále se intenzivně rozvíjí. Na
základě pokroků vědy na molekulární úrovni a poznání imunitních mechanismů
vznikly nové léky, které cíleně blokují prozánětlivý cytokin TNF-alfa, který
způsobuje zánět. To pak potlačuje projevy Bechtěrevovy choroby. Záněty a bolesti
se utlumí, vrací se i hybnost nemocných, vzrůstá kvalita života. Jedná se
o specifický imunosupresivní lék, který působí na rozdíl DMARD léků cíleně. Přesto
se může vyskytnout při užívání i řada komplikací. Biologická léčba se užívá trvale,
musí být schválena podle stanovených kritérií a průběžně kontrolována v centrech
biologické léčby. Nyní jsou k dispozici léky: Humira, Enbrel a Simponi. Léčba je
však nákladná 300 - 400 tisíc Kč/ročně.
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CVIČENÍ A REHABILITACE
K tomu, aby člověk pravidelně cvičil, je potřeba určitých morálně volních vlastností.
Při nácviku vůle bojovat a překonávat bolesti velmi pomáhá pospolitost podobně
postižených lidí, která také zabraňuje společenské osamocenosti a rezignaci pacienta na aktivní život.
Pohyb, cvičení a rehabilitace jsou doživotní potřebou a nutností bechtěrevika. Pro
dodržení tohoto nového pravidla nemocného je potřeba provézt určité změny
v životním stylu. To může být obtížné, jednak to vyžaduje jisté finance navíc (v tom
Vám může pomoci pomoc Klubu bechtěreviků, který organizuje řadu dotovaných
pohybových aktivit, rehabilitací a rekondic). Nutná je odpovědnost k vlastnímu
zdraví za podpory rodiny či přátel. Uvádíme jen přehled.
Lázeňská léčba je základem, jednak jde o komplexní přístup k léčení, základem je
skupinové cvičení v tělocvičně, bazénu s vodou teplou 30 C pod vedením
fyzioterapeuta. Každý bechtěrevik se naučí jak přesně cvičit, podle řady sestav
cílených cviků. V těžších případech je využíváno individuální cvičení s pomocí
fyzioterapeuta. Vodoléčba, perličková koupel, masážní vana, podvodní masáže,
jsou spíše uvolňující.
V každých lázních je využíván nějaký dostupný léčebný zdroj (slatina, jódová voda,
léčivá termální koupel, bahno, radon). Obvykle jako koupel se zábalem a 2× týdně
masáž. Pobyt začíná vyšetření lékařem s rozpisem procedur. Během léčení je
kontrola a případná korekce rozpisu, konec léčení uzavře lékař zprávou. Lázeňský
pobyt bechtěreviků trvá 28 dnů. Efektem je zlepšení hybnosti nemocných a pokles
bolestivosti. Účinek přetrvává několik měsíců.
Pravidelné cvičení Pravidelné cvičení bechtěrevika je nutnou částí denního
režimu. Pro bechtěrevika je velmi důležité, udržuje a zlepšuje hybnost páteře
i kloubů, zlepšuje plicní ventilaci. Správně cvičit se nemocný naučí právě při
lázeňském pobytu. Nejlepší je denní cvičení, alespoň 15 - 20 minut, pokud to
nevychází, pak je účelné cvičit alespoň 2× týdně, 30 - 45 min. Sestavy cviků se
střídají, aby se procvičilo celé tělo, hlavně bolestivá místa. Cvičí se jen do bolesti.
Cvičí se ve stoje i vleže, místnost dobře vyvětraná, ale teplá. Při cvičení musí být
dostatečné místo. Při cvičení vleže se podkládá měkká podložka, molitan nebo
složená deka. Ke cvičení můžete používat i pomůcky. Velké cvičící míče, malé
míčky - do poloviny nafouknutý overball, švihadlo, ručník. Lze cvičit i na židli nebo
mezi dveřmi i v práci. Nezapomeňte také na pasivní a relaxační cvičení. Polohování
má preventivní význam.
Někdy není čas na cvičení, zkuste tedy uvolnění. Lehněte si na měkkou podložku
na záda a zvolna se uvolňujte, může to zpočátku bolet, podložte si třeba bederní
páteř a zvolna prodýchejte, pak pomalu ruce vytahujte, bolest povoluje. Uvolněte
ruce, nohy a dýchejte, vnímejte oblasti těla, soustřeďujte se na uvolnění. Páteř se
srovnává. Při problémech s krční páteří si mírně podložte hlavu, aby nebyla
v záklonu.
Cvičení můžete prohloubit dechovou gymnastikou, položte dlaň na hrudník
a druhou na břicho. Nadechujte se pomalu, naplno do hrudníku a sledujte dlaní
pohyb hrudníku, pak se nadechujte dále do břicha a sledujte pohyb druhou dlaní,
poté vydechujte obráceným způsobem - břicho - hruď. Výdech může být rychlejší,
ale dodechujte silou na maximum, podobně dotahujte nádechy. Cvičení podporuje
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uvolňování hrudní páteře. Pokud máte již nahrbení, můžete si pomáhat
podkládáním podložky pod bedra, záda, hrudník a opět dodýchávejte uvolnění,
dobrý je opět overball. Výborné je pravidelné plavání či cvičení v bazénu,
podmínkou je voda teplá minimálně 30 °C. Nejdůležitější je ovšem pevná vůle
a vytrvalost.
Rekondiční pobyty jsou specifické právě ve spojení s Klubem bechtěreviků.
Obvykle jsou týdenní nebo víkendové. Tyto pobyty jsou skupinové. Podle našich
zkušeností z KB-MS kraje zlepšují týdenní rekondice v lázních Turčianské Teplice
hybnost v průměru o 30 % s odezníváním 14 týdnů. Zde se denně cvičí v tělocvičně
a v bazénu. Denně pobyt v termální léčivé vodě, 3× týdně masáž. Odpoledne výlet
či vycházka a večer tanec. Tedy pohyb celý den.
Rehabilitační procedury jsou buď předepsány lékařem při zvýšených bolestech či
akutních komplikacích. Procedur je celá řada, elektroléčba, magnetoterapie, měkké
techniky, cvičení, ultrazvuk, perličková koupel, masážní vana. Počet procedur
omezuje limit zdravotních pojišťoven. Procedury určuje revmatolog či rehabilitační
lékaři. Zde je také možná spolupráce s Klubem bechtěreviků, aktivity tohoto druhu
jsou s dotací a liší podle možností krajských organizací.
V Moravskoslezském kraji poskytujeme akutní pomoc při bolestech jako kvalitní
půlhodinovou masáž, nikoliv měkké techniky, ale spíše silové masáže pro uvolnění
křečí ztuhlých svalů. Další aktivitou je cvičení v několika bazénech, některé i se
saunou, jiné s masážními tryskami nebo s wellness procedurami. Zkoušíme
i hipoterapii.
SPORT
Cvičení a sport mohou u bechtěrevika mít k sobě blízko, ale při zachování určitých
zásad a omezení. Musíte předem zvážit, za jakých podmínek se chystáte svou
aktivitu realizovat. Musíte zapojit své zkušenosti a vyvarovat se aktivit nebo
vnějších podmínek, které Vám způsobují větší bolesti a únavu.
Velmi prospěšné a příjemné je plavání, podmínkou je ovšem teplá voda
kolem 30 °C. Studená voda Vás prochladí, a pak musíte počítat s několika dny
zvětšených bolestí. Pokud máte kde plavat a natrénujete si vhodný styl a kondici,
pak vydržíte plavat i kilometr. Před plaváním se rozcvičte sérií cviků, které znáte
z rehabilitačního bazénu. Nemusíte závodit, plavte právě tak, aby Vám bylo
příjemně.
Jízda na kole je vhodným sportem, ovšem je třeba počítat s tím, že při ztuhnutí
páteře se nemůžete podívat dozadu, zkoušíte se dívat pod rukou, lepší jsou asi
zrcátka na řídítkách. Řídítka by měla být vyšší, abyste mohli jet s rovnou páteří.
Dlouhá jízda v předklonu nebude dělat dobře krční páteři, musíte se dívat dopředu,
a když zánět probíhá v krční páteři, je záklon nepříjemný, můžete dostat i závratě.
Běh může být prospěšný, pokud nemáte problémy s klouby na nohou. Při bolestivé
páteři mohou nárazy při dopadech nohou bolet a poškozeným kloubům běh
rozhodně neprospěje. Používejte gelové vložky do bot, tlumí nárazy i při bolesti pat.
Lyžování je vhodným sportem, ale spíše na běžkách, pády na sjezdovkách by
mohly být fatální, hrozí i fraktura páteře.
Odbíjená, volejbal, je vhodným sportem, ovšem potíže budou mít bechtěrevici se
záněty kloubů, hlavně prstů, ale také se záněty šlach a úponů. Hrozí utržení
achilovky. Bolesti prstů, kloubů nohou či pat Vás odradí samy. Je rozdíl mezi
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pinkáním v kruhu a hraním přes síť.
Vhodná je turistika, ale zvážit na jak dlouhou trasu si troufnete, musíte sami. Pokud
přestřelíte, začínají nejčastěji pobolívat kyčle, to bude Váš limit. Třeba 10 km,
20 km
Košíková je velmi dynamickým sportem s častými kontakty hráčů, nárazy a výskoky
s dopady. Vhodné snad pro mladší bechtěreviky, ale i házení na koš je zábavné
a rozhýbe celé tělo.
Vysloveně nevhodnými sporty jsou kontaktní tvrdé sporty, hokej, házená, fotbal,
ragby, bojové sporty, box, džudo, zápas, vzpírání. Tenis jen rekreačně, stejně jako
stolní tenis.
Pokud máte rádi koně a jízdu na nich, není námitek, dokonce to může pomáhat
udržet hybnost páteře, ale pomalá jízda, ne rajtování a skoky. Pozor na pády
a jankovité koně. Vhodná je celá řada doplňkových cvičení: pilates, tai-chi, jóga.
Vždy však používejte zdravý rozum a odhadujte své možnosti, přepínání nebo
hrdinství se nevyplácí.
CHIRURGICKÉ LÉČENÍ MB
Chirurgické léčení MB je spíše výjimečnou záležitostí. V podstatě jsou to 3 druhy
operací a týkají se spíše menšího procenta nemocných.
Nejčastějším operacemi jsou náhrady kyčelních kloubů (endoprotézy). Poškození
kyčelních kloubů záněty způsobuje značné bolesti a minimalizuje mobilitu
nemocných. V posledních letech se provádí i náhrady kolenních kloubů. Většinou
jde o postižené s rizomelickou formou MB, případně i periferní formou MB. V tomto
případě se vyskytují i náhrady ramenních kloubů, zápěstí.
Spíše výjimečně se provádí operace napřimování páteře. Jde o nemocné, jejichž
deformace dosáhla té míry, že ztrácejí kontakt s okolím, špatně se orientují
v prostou, protože vidí jen pod nohy. Vrážejí do překážek, nebezpečím je
přecházení silnice, automobily, kola na chodnících. Problémem je i komunikace
s lidmi i nákupy. Problém může být i s příjmem potravy. Operace jsou velmi
náročné a provádějí je jen vysoce specializovaná zařízení.
MB způsobuje osifikace kloubů i páteře a také vznikají výrůstky. Ve vyšších stadiích
MB vznikají útlaky nervových kořenů a cév, hlavně v oblasti páteře, počínaje
bederní páteří až po páteř krční. Vzniká tak řada komplikací s bolestmi, ztrátou citu
či schopnosti ovládat končetiny, závratě. Pak se přistupuje k operacím, které
odstraňují útlaky.
ALTERNATIVNÍ METODY LÉČBY
Protože Bechtěrevova choroba je systémovou nemocí s velice variabilním
průběhem a intenzitou a má také významnou psychickou složku, existuje také
mnoho cest, které vedou ke zlepšení stavu. Téma je to složité, proto zde uvedeme
jen přehled těchto metod.
 Akupunktura - pro léčbu bolesti.
 Akupresurní celotělové masáže. Mobilizuje energii těla, prokrvuje tkáně, tlumí
bolesti. Pomáhá například utlumit i vytrvalé závratě.
 Cvičení jógy, je nutné cvičit pravidelně, pozor na krční páteř.
 Konopí a Ankylozující spondylitida. Konopí se používá na tlumení bolestí
kloubů, svalů a neuropatických bolestí. Převážně v podobě mastí.
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Autovakcíny při léčbě MB. Autovakcíny jsou používány často, ale jejich efekt
na MB je nejistý.
 Polárium, léčba chladem, kryoterapie. Začala se šířit v posledních letech,
teplota komory dosahuje -120 °C. Zkouší se i u MB.
 Neurokognitivní terapie MB. V ČR se asi neprovádí, založeno na vnitřním
vnímání s koncentrací lékaře i pacienta.
 Homeopatie. Zatím nebylo prokázáno, že by pomáhala při MB.
 Enzymoterapie se používá na léčbu zánětlivých degenerativních onemocnění
ovlivněním imunity. Zkoušel se i účinek Wobenzymu.
Přírodní léčba MB, celostní medicína, věří ji řada nemocných s různými výsledky.
Obecně se dá říci, že cest k léčení MB je mnoho, důležitá je také psychická složka
léčení, víra v úspěšnost.
VČASNÉ STANOVENÍ DIAGNÓZY BECHTĚREVOVY CHOROBY
Stanovení diagnózy Bechtěrevovy choroby je nejdůležitějším faktorem v životě
nemocného. Průměrnou dobou stanovení diagnózy od prvních příznaků je asi
10 let. Jsou nemocní, kteří udávají dobu 1 rok, ale také 15 až 20 let. Výjimky
udávají dobu 30 let. Příčin tohoto stavu je několik. Jednou z nich je využívání tzv.
Newyorských kritérií pro stanovení diagnózy. Tato kritéria kladou důraz na
průkazné změny na RTG snímcích. Avšak průkaz změn na SI skloubení RTG
snímkem je pozorovatelný až po 2,5 až 11 letech.
Další příčinou jsou obtíže a chyby při hodnocení snímků a také expanze hrudníku
pod 2,5 cm je měřitelná až při osifikaci hrudní páteře, tedy po mnoha letech. Tyto
roky bývají pro bechtěreviky velmi bolestivé a život bez Dg je velmi těžký se všemi
důsledky na zaměstnání a vztahy v rodině. Nemocný kromě bolestí zažívá a těžká
psychická traumata z nepochopení a často právě ve věku kolem 40 let, kdy jsou na
něj kladeny nejvyšší nároky. Stará se o rodinu, zakládá nebo usiluje o kariérní
postup. Jsou to zlé roky!
První Římská kritéria pro hodnocení MB vznikla roku 1961, byla nahrazena
Newyorskými kritérii roku 1966, v roce 1984 byla zavedena modifikovaná
Newyorská kritéria, v nichž byl použit nově termín „Zánětlivá bolest zad“.
Podle těchto kritérií se hodnotilo přes 20 let a v úvodu kapitoly popisovaný stav
„začínajících bechtěreviků“ si prožila většina nemocných. Kvalita jejich života tím je
hodně poznamenána a důsledky pozdní Dg. si nese dále celý život, začínali se léčit
v podstatě jako částečně nebo i plně invalidní. Studie s typickými bechtěreviky,
kteří měli na počátku normální RTG nález na SI, sledovala další vývoj. Po 5 letech
prokázala sakroiliitidy u 36 % nemocných a po 10 letech u 59%. NY kritéria jsou
užitečná u pokročilé nemoci, ale jsou nevhodná pro stanovení časné Dg. SpA
a zahájení léčby včas.
Studie provedená na 1008 pacientech s AS v České republice prokázala, že po
10 letech trvání nemoci je 60 % invalidních a pomoc jiné osoby potřebovalo 34 %
bechtěreviků.
Rentgenová stádia podle strukturálních změn SI skloubení
 Stádium - Normální nález.
 Stádium - Neurčité změny.
 Stádium - Min, změny (eroze, skleróza) nepostihující šíři kloubní štěrbiny.
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 Stádium - Definitivní sakroiliitida s rozšířením či zúžením kloubní štěrbiny.
 Stádium - Kompletní ankylóza v kloubu .
RTG kritérium: Sakroiliitida stadia > 2 oboustranná nebo 3 - 4 jednostranná.
Další studie sledovala skupinu se symptomy MB choroby < 10 let, pouze 34 %
mělo omezení rozvíjení páteře a 18 % omezení expanze hrudníku.
Newyorská modifikovaná klasifikační kritéria pro klasifikaci AS.
Definitivní dg. AS: jedno hlavní kritérium + 1 klinické kritérium.
Hlavní kritéria - RTG nález
Bilaterální sakroiliitida 2. st.
Definice zánětlivé bolesti zad:
Unilaterální sakroiliitida 3. st.
• začátek před 40. rokem věku
Klinická kritéria
Zánětlivá bolest v zádech, omezení
• přetrvávání min. 3 měsíce
hybnosti L-páteře v sagitální a frontální
• pozvolný, „plíživý“ začátek
rovině.
• asociace s ranní ztuhlostí
Snížení expanzí hrudníku pod normu
• zlepšení cvičením (bez úlevy
vzhledem věku a pohlaví (asi 2,5 cm)
v klidu)
Tento stav vnímalo mnoho lékařů,
odborníků na SpA.
V roce 2004 publikovala Česká revmatologická společnost nová doporučení a
v roce 2011 byly provedeny úpravy. Vznikla tak nová kritéria ASAS, která umožňují
určit diagnózu MB ještě před RTG průkazem sakroiliitidy. ASAS kritéria využívají
vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) SI kloubů, test antigenu HLA-B27, definici
zánětlivé bolesti v zádech.
Klasifikační kritéria ASAS pro axiální SpA
* Sakroilitida při zobrazovacích
metodách
Plus > 1 SpA příznak **

Nebo
>

HLA-B27 Plus > 2 SpA příznaky **
SpA příznaky **
Zánětlivá bolest v zádech Artritida
Entezitida Uveitida Psoriáza Daktylitida
Zvýšené CRP HLA-B27 Crohnova
nemoc Dobrá odpověď na NSA
Rodinná anamnéza SpA

*Sakroilitida při zobrazování
akutní zánět na MRI
definitivní sakroilitida podle modif.
Newyorských kritérií

Klasifikační kritéria ASAS zjednodušila dělení všech nemocí skupiny SpA a dělí
SpA na axiální a periferní formu. Do axiální formy (axSpA) patří AS a také nonradiografická axiální spondyloartritida (nr-axSpA) bez průkazných RTG známek
postižení Sl skloubení. Do druhé skupiny periferních SpA patří: Reaktivní artritida,
Psoriatická artritida, Artritida asociovaná s IBD a nediferencovaná SpA.
Séronegativní spondylartritida - SSA je skupinou revmatických séronegativních
nemocí, obsahuje následující choroby:



Ankylozující spondylitida - Bechtěrevova choroba.
Psoriatická artritida.
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 Reaktivní artritidy.
 Enteropatické artritidy.
 Nediferencovaná spondylartritida.
Pro účely časného stanovení diagnózy MB, stanovila komise ASAS nové rozdělení
skupiny SSA tak, aby bylo dosaženo cíle zkrátit podstatně dobu diagnostikování
Bechtěrevovy choroby z původních asi 10 let na minimum. Proto rozdělili skupinu
SSA na dvě části.
Převážně axiální SpA (axSpA) + (nr-axSpA).
Převážně periferní SpA.
Do axiální formy (axSpA) patří ankylozující spondylitida a nově non-radiografická
axiální spondylartritida (nr-axSpA), při níž nejsou patrné rentgenové známky
postižení SI skloubení.
Do periferní formy SpA pak náleží všechny ostatní artritidy a nově také
nediferencované spondylartritidy.
Tohoto třídění se využívá od roku 2012 na základě Doporučení České
revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy (Bechtěrevovy
choroby). Změnou je možnost využít mimo Newyorských kritérií i druhou možnost
na základě použití magnetické rezonance MRI a stanovit nr-axSpA, bez pozitivního
nálezu na RTG snímcích. V současné době se zkoumá i možnost aktivního
vyhledávání časných stádií choroby mezi pacienty pomocí dotazníků.
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INFORMACE O ČESKÉM KLUBU BECHTĚREVIKŮ
Protože se jedná o překlad příručky pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou
z anglického originálu, jsou zde obsažena i některá doporučení, vztahující se
ovšem na podmínky ve Velké Británii.
Jako obdoba NASS ve Velké Británii existuje v ČR spolek s názvem „Klub
bechtěreviků ČR“. Je to pacientská organizace všech lidí, kteří mají zájem
o zlepšení životních podmínek nemocných s Bechtěrevovou chorobou. Členové
Klubu jsou organizováni v krajských organizacích, které pak zastřešuje celostátní
vedení Klubu.
Co získáte členstvím v Klubu bechtěreviků:



Přístup k informacím o Bechtěrevově chorobě a dalších revmatických
chorobách.
Možnost účastnit se všech aktivit Klubu bechtěreviků v celé České republice
i v zahraničí, např. rekondičních pobytů apod.

Kolik vás to bude stát? Na rok 2017 činí členský příspěvek minimálně 350,- Kč,
z toho 300,- Kč je využito na celorepublikovou činnost a vše ostatní (minimálně
zmíněných 50,- Kč) je převáděno na domovskou krajskou organizaci k jejímu
využití. Na každém členovi záleží, kolik korun své krajské organizaci poskytne."
V tomto příspěvku je zahrnuta i cena předplatného našeho klubového časopisu
„Bechtěrevik“, případně elektronicky distribuovaného časopisu eBechtěrevik.
Sídlo spolku je v Revmatologickém ústavu, poštovní adresa ústavu je: RÚ, Na Slupi
450/4, 128 50 Praha 2.
Klub bechtěreviků je také členem ASIF – Mezinárodní federace nemocných
Bechtěrevovou chorobou, stejně jako britská organizace NASS, americká SAA
a organizace bechtěreviků z řady dalších států.
Webová stránka ASIF: http://www.asif.info/en/

Klubový časopis Bechtěrevik
Časopis vychází měsíčně a obsahuje řadu informací, jak z centra, tak i
z jednotlivých krajských organizací. Jsou to informace o akcích nejrůznějšího druhu,
počínaje rekondicemi a konče turnaji v bowlingu. Samozřejmě zde nemohou chybět
i zásadní informace, týkající se státní správy, zejména s ohledem na připravované
reformy a jejich možný dopad na zdravotně handicapované lidi.
A také jsou zde obsaženy informace týkající se nejnovějších poznatků o léčbě
Bechtěrevovy nemoci, včetně informací o dalších podpůrných léčebných metodách.
Zvláštní důraz je kladen na propagaci pravidelného cvičení, protože to je alfa
a omega, určující budoucnost každého bechtěrevika.

Kontakty na Klub bechtěreviků
Poštovní adresa: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
Webová stránka: www.klub-bechtereviku.cz/
Facebook: www.facebook.com/group.php?gid=131490333530948
E-mail: bechterevik@gmail.com.
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Vedení Klubu bechtěreviků

Předseda Klubu bechtěreviků:
Dr. Jindřich Fanta

Místopředsedkyně Klubu
bechtěreviků: Alena Loudová

Mobil - 605 256 826, e-mail:
jindrich.fanta@volny.cz, klubbechtereviku@klub-bechtereviku.cz

Mobil - 602 345 018, e-mail:
albeacz@volny.cz, klubbechtereviku@klub-bechtereviku.cz

Kde nás najdete
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