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Cílem této práce bylo vyhledání všech dostupných poznatků o farmakologii cystické 

fibrózy u dětí. Práce je zpracována rešeršní formou. V první části shrnuje klinické 

projevy, patogenezi, diagnózu onemocnění. Hlavní část je věnována farmakoterapii 

včetně léčby komplikací. V práci jsou zmíněny i nové možnosti kauzální léčby, které 

jsou zatím ve fázi klinických zkoušek.  
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1. SEZNAM ZKRATEK 

 

CF - cystická fibróza 

CFTR – transmembránový regulátor vodivosti 

TGFβ – transformující růstový faktor 

cAMP – cyklický adenosin monofosfát 

FW – sedimentace 

KO – krevní obraz 

CRP – C reaktivní protein 

FVC – vitální kapacita plic 

FEV1 – jednovteřinová vitální kapacita 

ABR – acidobazická rovnováha 

Rtg. – rentgen 

IgG – imunoglobulin G 

IgM – imunoglobulin M 

oGTT – orální test glukózové tolerance 

ALT – alaninaminotransferáza 

AST – aspartátaminotransferáza 

GMT – gama glutamyltransferáza 

CHS – pseudocholinesteráza 

MRSA – meticilin rezistentní S. aureus 

RSV – respirační synciciální virus 

IL – interleukin 

TNF – tumor nekrotizující faktor  

AAT – alfa 1 - antitrypsin 

PEP – purifikovaný fúzní systém 

DDOT – dlouhodobá domácí oxygenoterapie 

RDA – denní doporučená dávka 

GER – gastroezofageální reflux 

CFLD – jaterní onemocnění na podkladě cystické fibrózy 

UDCA – ursodeoxycholová kyselina 

CFRD – diabetes mellitus na podkladě cystické fibrózy  
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2. ÚVOD A CÍL  

 

V České republice se každým rokem narodí 40 až 50 dětí s cystickou fibrózou. Toto 

bohužel zatím nevyléčitelné chronické onemocnění znamená velkou zátěž, jak pro 

samotného pacienta, tak pro jeho rodinu. Cílem této rešeršní práce bylo shrnout 

dostupné informace ohledně farmakoterapie cystické fibrózy u dětských pacientů.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

Cystická fibróza
 

Cystická fibróza (CF) je jednou z nejčastějších vrozených dědičných onemocnění. Patří 

mezi nejčastěji se vyskytující autozomálně recesivní dědičnou metabolickou poruchu. 

Je to onemocnění chronické, v současné době nevyléčitelné a spojené s celoživotní 

intenzivní terapií. 
1, 2 

Cystická fibróza (mukoviscidóza) je vrozené onemocnění způsobené mutacemi genu 

pro transmembránový regulátor vodivosti. Mukoviscidóza vede k dysfunkci žláz 

s vnější sekrecí, s vysokou koncentrací chloridů v potu a tvorbou velkého množství 

vazkého hlenu v dýchacích cestách, trávicím a rozmnožovacím ústrojí. 
3 

CF negativně 

postihuje mnoho systémů v těle. Nepostihuje však mozek, ani nepůsobí opoždění 

duševního vývoje. Postiženo není ani svalstvo, ani krvetvorba. Organismus je schopen 

bojovat s infekcí, pouze plíce společně s dýchacím systémem mají tuto schopnost 

porušenou. 
1 

Dědičnost CF je autozomálně recesivní (viz Příloha 1).  Gen, který je lokalizován na 

dlouhém raménku 7. chromozómu se nazývá CFTR (cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator) - (viz Příloha 2). CFTR gen kóduje CFTR protein. CFTR protein 

(viz Příloha 3) je chloridový kanál regulující transport iontů přes buněčnou membránu. 

V současnosti je zjištěno asi 1500 mutací tohoto genu. Tyto mutace dělíme do pěti tříd, 

které jsou dnes doplněny o další dvě třídy (viz Tab. 1). 
1 

     

  Tab. 1 Dělení mutací CFTR genu 

třída typ poruchy 

I. třída 

II. třída 

III. třída 

IV. třída 

V. třída 

VI. třída 

VII. třída 

tvorba defektu CFTR 

porušení maturace CFTR 

porucha regulace CFTR 

defektní průchod iontů CFTR 

snížená tvorba normálního CFTR 

ztráta regulace dalších iontových kanálů 

snížená stabilita plně funkčního CFTR 

 

Převzato z: Jakubec (2006) 
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Mutace I. až III. řadíme mezi těžké, mající klasický obraz CF. Mutace IV. až V. patří 

mezi mírné, projevující se atypickými formami CF. Nejčastěji se celosvětově 

vyskytující mutací je F508del. V České republice bylo zjištěno 29 různých mutací, tato 

mutace se vyskytuje na 71,57 % CF chromozómů. Další mutací je „slovanská“ 

CFTRdele2,3 s výskytem 4,64 %, „keltská“ G551D s 4,03 % a „středomořská“, která 

má dva typy N1303K s 3,02 % a G542X s 2,22 % (viz Tab. 2). 
1 

 

Tab. 2 Přehled mutací CFTR genu v České republice 

 

Přehled častých mutací V % 

Delta F508 71,57 

CFTRdele2,321kb  4,64 

G551D 4,03 

N1303K 3,02 

G542X 2,22 

1898+1 G→A 2,02 

2143delT 1,21 

R347P 0,81 

W1282X 0,60 

1717-1 G→A 0,4 

 

Zdroj: Jakubec (2006) 

 

Mutace G542X  patří do I. třídy, kdy dochází k poruše syntézy CFTR proteinu, F508del 

se nachází v II. třídě, při nichž dochází k poruše nitrobuněčného transportu a vyzrávání 

CFTR proteinu a G551D patří do III. třídy mutací vedoucí k poruše regulace  CFTR 

proteinu. Mutace IV. a V. třídy vyvolávají poruchu vodivosti. U mukoviscidózy mají 

rovněž roli modifikující geny. TGFβ u plicního nebo α1-antitrypsin u hepatálního 

postižení. 
3, 4 
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3.1. Patogeneze onemocnění 

Jak již jsem zmínila, podstata změn spočívá v poruše transportu iontů apikální 

membránou buněk. Za poruchu je zodpovědný CFTR gen, který je chloridovým 

kanálem regulovaným cAMP. Díky tomuto defektu dochází v potních žlázách k vysoké 

koncentraci chloridů a natria. V dýchacím, trávicím a reprodukčním systému tato 

porucha vede k zvýšené resorpci vody a tím dehydrataci hlenu. Tím se stane hlen 

vazkým a stagnuje v již zmiňovaných ústrojích. 
4 

V poslední době je pozornost věnována hlavně změnám v dýchacích cestách. Uvádí se, 

že periciliární tekutina na povrchu dýchacích cest je izotonická, naopak je tomu u 

zdravých jedinců, kde je hypotonická. Tím je také negativně ovlivněna schopnost 

baktericidie a působení defensinů. Díky poruše baktericidie a zvýšené viskozitě hlenu 

dochází v dýchacích cestách k mukostáze, na kterou nasedá bakteriální infekce. 

Hlavními patogeny jsou S. aureus, H. influenzae, P. aeruginosa. Nastává bludný kruh  

(infekce - zánět - obstrukce). V trávicím ústrojí se uplatňuje mimo výskytu vazkého 

hlenu i porucha sekrece hydrogenuhličitanů. Postižení slinivky břišní vede k fibróze, 

cystické přestavbě a k diabetes mellitus. Pankreatická nedostatečnost má za následek 

malnutrici, steatoreu a osteoporózu. Hepatobiliární postižení vede k fibróze a cirhóze 

jater, cholelitiáze. Také dochází k obstrukční azoospermii, která je způsobena absencí 

vas deferens. Tím je způsobena infertilita u 98 % takto nemocných mužů. 
3, 4 
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3.2. Klinický obraz 

Nejčastěji vyskytující klinické projevy jsou shrnuty v následující Tabulce 3. 

 

Tab. 3 Základní klinické projevy cystické fibrózy 

Příčina Postižení Projev 

   

Sinopulmonální vedlejší dutiny nosní parasinusitida, nosní polypóza 

bronchopulmonální 

projevy 

atelektázy, bronchiektázie, CF - 

astma 

pneumotorax, hemoptýza 

alergická bronchopulmonální 

aspergilóza 

netuberkulózní mykobakteriózy 

paličkovité prsty 

Gastrointestinální a stav 

výživy 

pankreas insuficience vnější sekrece 

pankreatu 

recidivující pankreatitidy 

diabetes mellitus 

střevo mekoniový ileus, prolaps rekta, 

DIOS 

játra a žlučové cesty biliární fibróza až cirhóza jater 

cholelitiáza 

stav výživy malnutrice, neprospívání 

deficience vitaminů A, D, E, K 

osteoporóza 

Potní žlázy syndrom ztráty solí šok z horka, chronická metabolická 

alkalóza 

Urogenitální muži obstrukční azoospermie 

ženy infertilita, inkontinence moči  

   

   

 

Převzato z: Kolek (2010) 
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3.2.1. Respirační ústrojí – klinické projevy a komplikace 

Klinickým projevem při postižení dýchacího ústrojí je především kašel. Kašel je 

obranný mechanismus, sloužící k čištění dýchacích cest a obnovení a udržení jejich 

průchodnosti. Ten může být v pozdějším věku bezmocný, suchý, dráždivý, ale i vlhký 

kašel, při kterém může dojít k vykašlávání velkého množství hlenu nebo hlenohnisu. 

Malé děti hlen často polykají a následně ho vyzvrací. Někteří nemocní mají stavy, kdy 

dochází k střídání stavu trvalého kašle s obdobím, kdy nekašlou vůbec. U některých 

nemocných dětí s CF se může projevit hvízdání, případně dyspnoe. Zhoršení funkce 

dýchacích cest se projevuje tachypnoe a zadýcháváním se.  Dnes předpokládáme, že 

počet dechů ve spánku stoupne několik dní před ostatními znaky infekce. Jiným 

projevem změn, který se odehrává u dětí s CF, je změna tvaru hrudníku. Hrudník má 

soudkovitý tvar. Zvětšuje se jeho zádopřední průměr a záda se nápadně kulatí (viz Obr. 

1). 
1, 5, 39 

 

Obr. 1 Chlapec s nápadným soudkovitým hrudníkem: kulatá záda, vyklenutý hrudník 

 

 

  

 

Převzato z: Vávrová (2000) 

 

Dalším příznakem mohou být tzv. paličkovité prsty. Tento projev souvisí 

s nedostatečným množstvím okysličené krve v plicích. Paličkovité prsty mají poslední 

články prstů na rukou i nohou rozšířené a ztluštělé, nehty mají tvar hodinového sklíčka 
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(viz Příloha 4). Tento příznak se projevuje v časných stádiích onemocnění, i když 

příznaky postižení dýchacího ústrojí jsou velmi mírné. 
1, 6

 Většina pacientů s CF trpí 

obstrukční poruchou funkce plic. Ta se dále dle tíže postižení rozděluje na mírnou, 

středně těžkou, těžkou a velmi těžkou. Dle lokalizace na centrální a periferní. 
1, 5 

Dalším projevem je infekce dýchacích cest.  Vazký hlen je výbornou živnou půdou pro 

bakterie a viry. Proto nemocní s CF mají velmi časté a recidivující infekce dýchacích 

cest, provázejí je prakticky celý život. Na vzplanutí infekce nás upozorní změna chuti 

k jídlu, exacerbace kašle, úbytek váhy. Naopak vysoká teplota se vyskytuje ojediněle. 

Mezi první vyvolavatele změn patří virová infekce, chřipka. Virová infekce naruší 

sliznici dýchacích cest, následně mnohem snadněji nasedne bakteriální infekce. 
1, 5 

Pro velké nebezpečí stále hrozících infekcí je velmi důležité sledovat průběh cystické 

fibrózy. K tomu slouží mnoho vyšetření. Velmi důležité je laboratorní vyšetření, 

především mikrobiologické vyšetření hlenu z dýchacích cest. To se provádí každý 

měsíc u dětí, které mají dosud v dýchacích cestách pouze Staphylococca aurea nebo 

Haemophila influenzae. Toto vyšetření se provádí kvůli včasnému záchytu 

Pseudomonas aeruginosa a k oddálení chronické infekce. 
1, 5 

Dále jsou to metody, které nás informují o přítomnosti zánětu. Jedná se o sedimentaci 

červených krvinek (FW), krevní obraz (KO), CRP (C-reaktivní protein), který na 

přítomnost zánětu reaguje nejlépe. V KO nás nejvíce zajímají hodnoty bílých krvinek 

(leukocytů). Normální hodnoty bílých krvinek se pohybují v rozmezí 5 – 10x 10
9
/l. 

Nižší hodnoty se mohou projevit u virových infekcí, vyšší naopak u bakteriálních 

infekcí nebo po podání kortikosteroidních léků.  Z krevního obrazu můžeme dále získat 

informace o počtu červených krvinek (erytrocytů) a krevních destiček (trombocytů), 

dále o množství červeného barviva (hemoglobinu). Snížené hodnoty erytrocytů a 

hemoglobinu jsou známkou anémie, která může být způsobena nedostatkem železa u 

těžkých chronických infekcí nebo nedostatečným vstřebáváním železa ve střevě. Vyšší 

hodnoty erytrocytů se vyskytují u pacientů s respirační nedostatečností. Normální 

hodnota krevních destiček se pohybuje v rozmezí 150 - 400 x10
9
/l . Jejich zvýšené 

hodnoty se objevují v pozdějších fázích bakteriálního zánětu. Snížené hodnoty 

trombocytů mohou být způsobené jaterní cirhózou, při které dochází, mimo jiné 

komplikace, ke zvětšení sleziny a v ní k destrukci krevních destiček. Jejich nedostatek 

se může projevovat zvýšenou tvorbou modřin a výskytem červených, krvácivých teček 

na kůži. 
1, 5, 7 
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Velmi důležitým ukazatelem vývoje změn je spirometrické vyšetření (vyšetření funkce 

plic). Odhaluje stupeň poškození dýchacího ústrojí. Provádí se při každé kontrole 

pacientů s CF. Při vyšetření se musí pacient zhluboka nadechnout a co nejrychleji 

vydechnout vzduch do přístroje. Ten zaznamená objem vzduchu a čas, za který byl 

vydechnut. Ze záznamu se vypočítají dvě důležité hodnoty FVC (forced vital capacity) 

a FEV1 (forced expired volume in 1second). FVC je usilovná vitální kapacita, je to 

objem vzduchu vydechnutý po maximálním možném nádechu. FEV1 je usilovně 

vydechnutý objem v první vteřině.  Za nejvýhodnější se při spirometrickém vyšetření 

považuje vyhodnocení křivky „průtok - objem“, která ukazuje, jak rychle je vzduch 

vydechován na různých úrovních vitální kapacity. Toto vyšetření je většinou možné 

použít u starších dětí, zhruba od šesti let. Je totiž velmi důležitá spolupráce 

vyšetřovaného. V průběhu let dochází u nemocných k poklesu hodnot funkce plic, asi o 

4 - 8 % za rok. Výsledky vyšetření se musí mimo absolutní hodnoty udávat 

v procentuálních hodnotách. Procentuální hodnocení je nezbytné, protože funkce plic u 

dětí se mění v čase a závisí na výšce. Výsledky měření závisí samozřejmě také na 

pohlaví. 
1, 5, 8 

Měření saturace je důležitým ukazatelem toho, zda se v plicích obohacuje krev 

kyslíkem. Sycení krve kyslíkem se provádí pulsním oximetrem (viz Příloha 5), který 

zcela bezbolestně určí stupeň sycení krve kyslíkem a současně, jak rychle bije srdce. 

Vyšetření acidobazické rovnováhy (ABR) nás informuje o hodnotách krevních plynů. 

Zjistíme tím, zda plíce dostatečně očisťují organismus od oxidu uhličitého.  

Dalším laboratorním vyšetřením je rtg plic a rtg vedlejších dutin nosních. Obě vyšetření 

se provádí při podezření na komplikace nebo jednou ročně. U nemocných s CF jsou na 

rtg plic viditelná bělavá zastínění v průběhu průdušek a cév, které svědčí o chronické 

zánětlivé změně. Bronchiektázie se projevuje jako drobná kulovitá ložiska.  Rtg plic je 

nezbytný při podezření na atelektázu nebo pneumotorax. Rtg vedlejších dutin nosních 

se provádí při nahromadění velkého množství hlenu v dutinách. Zde se na snímku 

objeví bělavá ložiska podél dutin. Do souboru pravidelných vyšetření pacientů s CF 

patří imunologické vyšetření, při kterém zjistíme stav obranyschopnosti organismu.  

Díky hodnotám IgG protilátek poznáme, zda pacient prodělal opakované infekce 

dýchacích cest. V tomto případě by byly zvýšené. IgM se tvoří při akutních zánětech. 
1, 

5, 38 
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Komplikace dýchacího systému 

Mezi časté komplikace patří sinusitidy, vyznačující se žlutou hustou rýmou, při které 

dochází k bolestem hlavy. Velké množství pacientů s CF má nosní polypy. Většinou 

jsou drobné a nemocného neobtěžují, ale mohou být velké a ucpávat dutinu nosní, 

případně deformovat tvar nosu. O atelektáze mluvíme tehdy, pokud se vzduch díky 

ucpané průdušce nemůže dostat do plic a vzduch se začne v těchto místech vstřebávat, 

plíce se stanou nevzdušnými. Při rozedmě plic (emfyzému) se vzduch naopak nemůže 

dostat ven, plicní sklípky se rozpínají a mohou se až protrhnout. V případě protržení 

plicních sklípků neboli bul se vzduch dostane mezi plíci a pohrudnici, vzniká tak 

pneumotorax. Plíce může být díky pneumotoraxu až vyřazena z činnosti. Další velmi 

závažnou komplikací je hemoptýza, při které dochází k vykašlávání krve. Drobné nitky 

krve ve sputu pocházejí z nosní dutiny nebo horních cest dýchacích. U nemocných s CF 

se vyskytují poměrně často a nemusí znamenat nic závažného. Je ovšem nutné poradit 

se s lékařem. Nedostatečné okysličování krve vede k zúžení cév v plicích. Srdce, které 

pumpuje krev do plic, musí pracovat proti velkému odporu, dochází k přetěžování a 

vzniku cor pulmonale. Případně k selhání srdeční činnosti. S plicním onemocněním 

souvisí také komplikace zvaná hypertrofická plicní osteoatropatie. Postihuje především 

klouby a organismus se tak brání proti zánětlivým změnám, probíhajících v dýchacích 

cestách.  
1, 4

 

 

3.2.2. Trávicí trakt - klinické projevy a komplikace  

Postižení zažívacího traktu se manifestuje především neprospíváním. Zhoršení stavu 

dýchacího systému se nepříznivě projeví na stavu výživy, a naopak porucha výživy na 

průběhu onemocnění dýchacích cest. 
1, 5 

Postižení pankreatu 

Hlavní příčinou neprospívání je insuficience zevní sekrece pankreatu. Při poruše zevní 

funkce slinivky břišní není potrava dostatečně štěpena a její složky jsou vstřebávány jen 

částečně.  Hustý hlen uzátkuje vývody slinivky břišní. Enzymy (trypsin, amyláza, 

lipáza) se nemohou dostat do střeva, kde by rozložily jednotlivé složky potravy. Stupeň 

poškození pankreatu je u nemocných s CF různý. U kojených dětí se příznaky objeví jen 

u 50 % případů a ti nepotřebují substituční terapii. Porucha funkce se projeví, když se 

dítě převádí na umělou výživu, anebo v průběhu měsíců až let. V pozdějším věku má 

zcela zachovanou funkci slinivky břišní jen asi 10 - 15 % nemocných. 
1, 4, 5 
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Pokud se enzymy nedostanou do dvanácterníku, není potrava dostatečně štěpena a její 

složky jsou vstřebány jen částečně. Nestrávené složky potravin podléhají ve střevě 

hnilobným a kvasným pochodům. Neléčené děti, trpící těžkou poruchou funkce 

pankreatu mají velké balónovitě vzedmuté bříško, které kontrastuje s hůlkovitými 

končetinami. Bílkoviny, sacharidy i tuky jsou štěpeny pankreatickými enzymy, pouze 

bílkoviny a sacharidy štěpí i enzymy produkované střevní sliznicí. Nejhůře jsou tráveny 

tuky, protože trávení lipázou slinných žláz je nedostačující. Proto se porucha funkce 

slinivky břišní projeví nejvíce poruchou trávení tuků.  U neléčených dětí často bývá 

stolice objemná, mastná a nápadně páchnoucí a viditelně obsahující kapičky tuku. 

Všechen přijatý tuk z potravy je vylučován a organismus tak přichází o velké množství 

energie. Často při velké až dravé chuti k jídlu pacienti nepřibývají na hmotnosti, 

dochází i k poruše růstu. Současně s poruchou trávení živin jsou špatně vstřebávány 

minerály, stopové prvky i vitamíny, především vitamíny rozpustné v tucích. Klinické 

projevy nedostatku vitamínů A, E nebo K se projevují zejména v kojeneckém věku. 

V tomto období se může průběh komplikovat hypoalbuminémií s edémy. Při 

nedostatečné tvorbě enzymů se onemocnění slinivky břišní asi u 0,5 % nemocných 

projeví vzácnou komplikací – pankreatitidou. Jedná se o opakované záněty slinivky 

břišní, vyskytující se u nemocných, kteří mají jednu nepříliš častou mutaci genu. 
1, 5 

Další komplikací CF je diabetes mellitus, kdy je porušena vnitřní sekrece slinivky břišní 

a dochází k poruše vylučování inzulínu. U pacientů s CF, starších deseti let se vyskytuje 

asi v 10 %. Průběh tohoto DM je většinou méně závažný než průběh diabetu mellitus l. 

typu. Nebývá provázen závažnějšími komplikacemi a neovlivňuje nepříznivě průběh 

CF. Projevy diabetu mohou být zpočátku zcela nenápadné, proto je třeba jednou ročně 

udělat test glukózové tolerance. 
1, 3 

Postižení střeva 

Zhruba u 10 % dětí s CF je prvním projevem nemoci mekoniový ileus. Je to závažný 

stav, vyžadující velmi radikální, nejčastěji operativní řešení. Jedná se o náhlou příhodu 

břišní, projevující se u novorozence v prvních hodinách života. Mekonium (smolka) je 

první střevní obsah, který dítě vyloučí po porodu. Normálně je to téměř černá, hustá 

hmota. U novorozenců s CF je smolka nadměrně vazká a může zcela ucpat dolní část 

tenkého střeva. U nemocných dětí dojde k velkému zvětšení břicha, zvracení a smolka 

neodchází. Stav dítěte se velmi rychle zhoršuje a musí se řešit již zmiňovaným 
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operativním zákrokem. Obraz mekoniového ileu lze ultrasonograficky prokázat 

v průběhu těhotenství i u plodu. 
1, 5 

Ucpání střeva hustým obsahem může vzniknout také v pozdějším věku. Bývá vyvoláno 

buď nedostatkem tekutin v potravě, nebo velkým množstvím nestrávených zbytků ve 

střevě. Někdy k němu dochází i při opomenutí substituční terapie. Jedná se o syndrom 

distální intestinální obstrukce (ekvivalent mekoniového ileu). Tato příhoda postihuje 

zhruba 10 - 30 % nemocných s CF. 
1, 5 

Časté a naléhavé stolice mohou vyvolávat prolaps recta. Tato komplikace se vyskytuje u 

10 – 20 % dětí s CF. Výhřez konečníku vypadá hrozivě, není však nebezpečný ani 

bolestivý. K jejímu vzniku přispívá vedle objemu a naléhavosti stolic i porucha výživy a 

kašel, při kterých dochází k zvýšení nitrobřišního tlaku. 
1, 5 

Bolesti břicha u dětí s CF mohou mít nejrůznější příčiny: roztažení střevních kliček 

objemným obsahem nebo plynatostí, ucpání střeva zahuštěným obsahem, svalové 

bolesti z úporného kašle nebo bolesti vyvolané řadou dalších komplikací např. akutní 

pankreatitidou nebo cholelithiázou. Bolesti břicha rozhodně nelze podceňovat. 
1, 5 

Gastroezofageální reflux je častou komplikací u CF. Je způsoben nedostatečnou činností 

dolního svěrače jícnu, uplatňuje se i zvýšený nitrobřišní tlak při kašli, při fyzioterapii, 

ale i hyperinflaci plic a oploštění bránice. Při CF je žaludeční obsah kyselejší než 

normálně. Kyselý žaludeční obsah může i natrávit a poškodit stěnu jícnu. Dojde 

k obnažení nervových vláken a reflexně pak může dojít k stažení stěny průdušek a 

mohou vznikat obtíže připomínající astma. 
1, 5 

K postižení trávicího traktu patří také porucha jater a žlučových cest. Žlučník 

nemocných s CF je nápadně malý a obsahuje žlučové kameny. Onemocnění žlučníku se 

projevuje opakovanými bolestmi břicha, pocitem nevolnosti, hořkostí v ústech, 

žloutenkou a typickým žlučníkovým záchvatem. Hepatobiliární komplikace mohou 

vyústit v cirhózu jater s portální hypertenzí, případně s krvácením z jícnových varixů. 

Při jaterní cirhóze dochází k přeměně jaterní tkáně. Cirhóza bývá provázena též 

hromaděním volné tekutiny v dutině břišní (ascitem). 
1, 5 

Porucha stavu výživy je u neléčených nebo nedostatečně léčených nemocných s CF 

charakteristická. Způsobuje ji nejen porucha trávení při nedostatečné činnosti pankreatu, 

ale i chronická infekce, která omezuje chuť k jídlu. Dostatečně velký přísun energie je 

velmi důležitý pro zajištění dobrého stavu výživy. Větší potřeba energie je nutná při 

zvýšené práci dýchacích svalů u nemocných, jejichž dýchací cesty nejsou dostatečně 

průchodné. Navíc se energie ztrácí s bílkovinami v hnisu, který vzniká v dýchacích 
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cestách. Pokud je nepoměr mezi energii, kterou organismus dostává a tou, kterou 

potřebuje, dochází k malnutrici a neprospívání nemocného. Porucha funkce slinivky 

břišní má za následek nejen nedostatečné vstřebávání živin, ale také vitamínů 

rozpustných v tucích. Nedostatek vitamínu A se může projevit špatným viděním za šera. 

Vitamín A je dodáván jako retinol nebo jako provitamín beta - karoten. Tento vitamín je 

důležitý pro zrak a růst. Organismus jej přímá z potravy, především ho obsahují játra, 

mléko, zelenina a ovoce. Vstřebaný vitamín A je uložen v játrech a dle potřeby se z nich 

uvolňuje. Protože je retinol důležitý antioxidant a napomáhá v boji s infekcemi.  

Vitamín D je nezbytný pro vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě a pro správnou 

tvorbu kostí.  Jeho zdrojem jsou živočišné tuky (máslo, žloutek, rybí tuk) nebo některé 

rostlinné potraviny (obilniny). K jeho aktivaci je nutné i záření ultrafialovým světlem 

(slunečním). Avitaminóza vitamínu D se projevuje jako křivice a je u nemocných s CF 

popisována jen vzácně. Vitamín E (tokoferol) má antioxidační vlastnosti a podílí se tak 

na stabilitě buněčné membrány. Je obsažen v olejích, másle, mléce a vejcích, klíčcích.  

Jeho nedostatek je vzácný, ale díky jeho protizánětlivému působení je velmi důležitý u 

nemocných s CF. Vitamín K je nezbytný pro tvorbu některých krevních bílkovin 

(koagulačních faktorů ll, Vll, lX, X), které se účastní srážení krve. Je obsažen v masu, 

mléčných výrobcích, ovoci, zelenině, především listové a také je vytvářen střevními 

bakteriemi. Normální strava obsahuje dostatek vitamínu K, ale u CF ho však může být 

nedostatek pro špatné vstřebávání, který se může projevit sklonem ke krvácení. 

Nedostatek tohoto vitamínu je častý zejména u CF s poruchou jater nebo po 

dlouhodobém podávání antibiotik. 
1, 4, 9

  

Vyšetření trávicího traktu je u nemocných s CF stejně důležité jako vyšetření dýchacích 

cest. Metod vyšetření zevní funkce slinivky břišní je celá řada, ani jedna však není 

optimální. Vyšetření zevní funkce slinivky břišní není nezbytné pro diagnózu CF, ale 

lze z něj velmi přesně určit, jak velkou náhradu enzymů nemocný potřebuje. 

Nejspolehlivější je vyšetření vzorku stolice na obsah tuku a především na přítomnost 

lidské elastázy l. Určitou podstatnou informaci poskytuje vyšetření hladiny vitamínů 

v krvi. Jedná se především o vitamíny A, E. Pravidelně jednou ročně se provádějí jaterní 

testy a testy na určení hladiny glykémie. Hladina glykosylovaného hemoglobinu 

poukazuje na průměrnou hladinu cukru v krvi během posledních několika týdnů. U dětí 

do 10 let se vyšetřuje jednou ročně ranní glykémie. U dětí nad 10 let se provádí oGTT. 

Jaterní testy: ALT, AST, GMT, CHS, bilirubin se vyšetřují v rámci biochemického 

vyšetření krve. Hodnoty triglyceridů a cholesterolu nás nepřímo informují o trávení a 
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vstřebávání živin. Zvýšená hladina amylázy v krvi může vypovídat o možném zánětu 

slinivky břišní. Pravidelně jednou ročně se kontrolují játra a dutina břišní pomocí 

ultrazvuku. 
1, 4 

 

O správné funkci ledvin nás informují hodnoty kreatininu a urey, které se provádí 

jednou za rok. 
1
 

Z biochemického vyšetření krve nás zajímají hodnoty iontů, hlavně sodných a 

chlorných. Nižší hodnoty iontů se mohou vyskytnout v horkém létě nebo při horečce, 

při kterých dochází k zvýšeným ztrátám potem. 
1,4

  

 

3.2.3. Specifika potních žláz u dětí s cystickou fibrózou 

Pot dětí s CF obsahuje 5x více soli než pot zdravých dětí. Při nadměrném pocení je 

pacient s CF ohrožen ztrátami solí a následným šokem. Zásadně nemocným s CF 

nedovolujeme pobyt v sauně a v dospělosti práci v horkém provozu. Doporučuje se 

nemocným přisolovat potravu a zabránit jejich nadměrnému pocení. 
1,5 

 

3.2.4. Postižení reprodukčního systému 

V současné době se pacienti s CF dožívají reprodukčního věku, vedou tedy sexuální 

život a mohou se stát rodiči zdravých dětí. Proto je nutné, aby se seznámili 

s problematikou sexuálního zrání, plodnosti, antikoncepce a těhotenství. Nemocní s CF 

mohou mít „rozumně normální“ sexuální život. Záleží především na průběhu a 

závažnosti nemoci. Je třeba, aby byl zdravý jedinec o onemocnění dobře informován a 

aby respektoval skutečnost, že potřeba zvýšit vynaloženou energii během styku může 

v určitých fázích nemoci nemocného vyčerpat. Někdy může i pohlavní styk vyvolat 

kašel. Pak je třeba učit partnery technikám, které jsou příjemné pro oba. Neplodnost u 

dospělých mužů s CF je přítomna u 98 %. Neplodnost mužů s CF je způsobena tím, že 

nadvarle končí většinou slepě, jeho vývod chybí. Pravděpodobně je to způsobeno tím, 

že vývodné cesty jsou ucpány hustým hlenem již před narozením. Typické pro CF je, že 

spermie se normálně tvoří a jsou normálně pohyblivé, nedostávají se však do ejakulátu. 

Podstatné je, že sexuální potence je zcela v pořádku. Chlapcům s CF je třeba sdělit, že 

je velmi pravděpodobné, že budou neplodní, ale mohou být otci po odběru spermatu 

injekční stříkačkou. Odběr lze provést kdykoli po skončení puberty a vzorek uložit 

v spermiobance. 
1,5 
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U žen s CF může být oplodnění ztíženo vazkým cervikálním hlenem nebo sekundárním 

amenoreou, která je přítomna především u závažně probíhajících dýchacích onemocnění 

s výraznou poruchou stavu výživy. Vazký hlen se tvoří v hrdle děložního čípku a může 

bránit pronikání spermií a tím oplodnění vajíčka. Pokud je toto příčinou, lze provést 

přímé vpravení spermií do dělohy malým lékařským zákrokem.  Puberta u nemocných 

s CF je velmi často o 1 - 2 roky opožděná. Až 10 % žen s CF nezačne menstruovat a u 

přibližně 17 % v průběhu nemoci měsíčky přestanou. Souvisí to s podvýživou i 

s respiračními problémy. Na děložním čípku se mohou tvořit u žen s CF polypy, na 

vaječnících drobné cysty. 
1, 4, 5 

K ostatním projevům CF patří dilatační kardiomyopatie, můžeme ji zahrnout i k méně 

obvyklým komplikacím. Chronická infekce se pokládá za příčinu různých autonomních 

projevů, např. postižení kloubů, hypergamaglobulinemické purpury, recidivující 

erythema nodosum a jiných projevů nekrotizujících vaskulitid. Téměř u čtvrtiny 

dospělých nemocných s CF se manifestuje osteoporóza. 
1, 4

    

 

Cystická fibróza a těhotenství 

Těhotenství ovlivňuje dýchací ústrojí, srdeční i svalovou činnost, u žen s CF to platí 

dvojnásob. Může dojít k poruše hygieny dýchacích cest, je ovlivněn krevní oběh a 

dochází k nedostatečnému přívodu živin. Fyziologické změny během těhotenství mohou 

vést k velkému zatížení pro matku, která trpí CF a mohou mít důsledky i pro plod. U 

zdravé ženy se zvýší počet i hloubka dechů za minutu a stoupají nároky na spotřebu 

kyslíku. Zvýšení stavu bránice je zdravými ženami dobře snášeno, jinak je tomu u 

nemocných žen s CF, u kterých může dojít k zhoršení funkce plic a nedostatečnému 

okysličování krve. Nedostatku kyslíku se přičítá zvýšený výskyt potratů a předčasných 

porodů u žen s CF. Plod může být nepříznivě ovlivněn i infekcí matky. Dalším 

problémem je zvýšená kalorická hodnota během těhotenství. Může vést k poruše růstu 

plodu. Doporučený váhový přírůstek je 8 – 10 kg. Pro nemocné s omezenou funkcí plic 

je těhotenství velkou, často až neúnosnou zátěží. Proto není těhotenství vhodné u žen, 

které mají FEV1 pod 60 % náležité hodnoty. Ideální je, má-li matka před těhotenstvím 

FEV1 nad 80 % náležité hodnoty. Je nezbytné před těhotenstvím sledovat stav výživy, 

váha by neměla klesnout pod 70 % náležité hodnoty. Matka v těhotenství potřebuje 

agresivní léčení. Někdy i na úkor plodu. Jsou to i.v. ATB, intenzivní fyzioterapie a 

agresivní podpora výživy. Je nutné sledovat sycení krve kyslíkem. V současné době 
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nejsou žádné zprávy o tom, že by tato léčba nepříznivě působila na plod nebo byla 

příčinou vrozených malformací plodu. Děti žen s CF se často rodí předčasně s nižší 

porodní hmotností, v 27 % se rodí před 37. týdnem těhotenství. Jsou samozřejmě nosiči 

CFTR genu. Těhotenství nemocných žen s CF je velkou zátěží nejen pro matku, ale i 

pro celou rodinu. Nelze dopustit, aby pro péči o dítě matka zanedbávala své léčení. 

Mateřské mléko nemá zvýšené množství solí. Zásadně se kojení doporučuje s výjimkou 

žen ve špatném stavu výživy, se špatnou funkcí plic, s diabetem, s chronickou 

bakteriální infekcí. Kojení ovšem klade nároky na příjem potravy. Zvýšené opatrnosti je 

třeba dbát při přestupu některých léků do mléka. Není-li těhotenství ženě doporučováno, 

je třeba mu zabránit vhodnou antikoncepcí. Pokud je otěhotnění přísně zakázáno, 

doporučuje se provést sterilizaci. Jde o malý zákrok, který se provádí v celkové 

narkóze. V rukou zkušeného operatéra je to velmi bezpečný zákrok, je to ovšem 

rozhodnutí nevratné. Za velmi vhodné a bezpečné preparáty je považována hormonální 

antikoncepce. Často obsahuje kombinaci ženských hormonů, estrogenů a progesteronů. 

Je zde však určitá obava z poškození jater a z působení na plicní cévy ve smyslu jejich 

zúžení, tím by se zhoršoval stav, který se může u nemocných s CF vyvinout při 

nedostatku kyslíku. Konzultace o reprodukčních problémech musí být otevřené, 

informativní, neautoritativní. Jsou vedeny lékaři a psychology, kteří mají o CF dobré 

vědomosti. Nemocní by měli mít k tomuto týmu důvěru a neváhat je kontaktovat při 

výskytu jakýkoliv problémů. 
1,5, 10 
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3.3. Diagnóza 

Rozpoznání nemoci dříve než se klinicky projeví je cílem tzv. screeningu. Dochází při 

něm k vyhledávání nemocných pomocí jednoduchých biochemických vyšetření, která 

jsou proveditelná i u novorozenců. Novorozenecký screening je testování všech nově 

narozených dětí na území státu na vytipované onemocnění. U CF se provádí mezi 72. a 

96. hodinou novorozeneckého života. Nejdříve se z paty odebere kapka krve a změří se 

imunoreaktivní trypsin. U novorozenců se zvýšenou koncentrací imunoreaktivního 

trypsinu se dále provádí molekulárně – genetické vyšetření na mutace CF. Pokud mají 

novorozenci zvýšený imunoreaktivní trypsin a nalezenou alespoň jednu mutaci, provádí 

se klasický potní test. Je to metoda velmi jednoduchá a je vhodné na ni upozornit. Jak 

jsem již zmínila, pot dětí s CF obsahuje 5x více solí než pot zdravých dětí. Políbíme-li 

na čelo zdravého kojence, nevnímáme žádnou chuť. Políbíme-li dítě s CF, vnímáme 

zcela jasně slanou chuť. V případě zjištění této skutečnosti by mělo také dojít 

k vyšetření potního testu, i když dítě nemá žádné známky nemoci. Včasné rozpoznání 

nemoci a zahájení léčby je velmi důležité. Potní test lze provést ambulantně (viz Obr. 

2). Dochází při něm k sběru potu na předloktí dítěte. 
1, 3, 4, 5, 11 

Obr. 2 Pilokarpinová iontoforéza, kterou se získává pot k vyšetření koncentrace 

chloridů  

 

   

 

Převzato z: Vávrová (2000) 

 

Provádí se následujícím způsobem: ruka dítěte se odmastí lihovým roztokem a přiloží se 

na ni čtverečky buničité vaty, které jsou na předloktí nasáknuty roztokem pilokarpinu, 

na paži indiferentním roztokem. Na buničitou vatu se položí elektrody připojené ke 
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zdroji stejnosměrného proudu, pomalu se proud stupňuje a po 10 minutách probíhá při 4 

mA iontoforéza. Během ní se do kůže na předloktí dostává roztok pilokarpinu, který 

podněcuje potní žlázy k větší aktivaci. Po 10 minutách se iontoforéza ukončí, předloktí 

se dobře omyje, osuší a pot se sbírá do filtračního papírku. Ten je přikryt igelitovým 

čtvercem, přilepeným ke kůži náplastí, aby se pot neodpařoval. Po půl hodině se 

filtrační papír sejme, zváží, a pot se chemicky analyzuje. Celé procedura trvá ¾ hodiny. 

Normální koncentrace chloridů v potu se pohybuje mezi 10 – 30 mmol/l , u CF jsou nad 

60 mmol/l. U malého procenta dětí se pilokarpinovou iontoforézu nepodaří získat 

dostatečné množství potu. Minimální množství potu je 100 mg, při menším množství je 

výsledek nespolehlivý. Asi u 2 % nemocných s CF mají klinické příznaky CF, ale mají 

hraniční hodnoty (30 – 60 mmol/l) nebo dokonce normální (menší než 30 mmol/l) 

koncentraci chloridů v potu. Je to způsobeno zvláštními mutacemi genu CF. Proto je 

nutné u každého takového nemocného provést molekulárně – genetické vyšetření. Potní 

test je velmi lehká vyšetřovací metoda. Je ovšem nutné, aby jí prováděla laboratoř, která 

má dostatečné zkušenosti. Obvykle je to laboratoř, v které se provádí alespoň pět 

potních testů týdně. Pokud se potní test provádí v laboratoři, která toto kritérium 

nesplňuje, je třeba pozitivní potní test ověřit v referenční laboratoři. Je-li i tam test 

pozitivní, je potřeba jej nejméně jednou opakovat, aby se vyloučila laboratorní chyba. 

Všechny pozitivní potní testy se ověřují molekulárně genetickým vyšetřením ze vzorku 

krve. 
1, 4 

 Na molekulárně genetické vyšetření je nejprve nutné získat lidské buňky. Genetické 

vyšetření se provádí nejčastěji z leukocytů žilní krve, z buněk plodové vody. Je 

nezbytné pro potvrzení diagnózy. Důležité je zvláště u nemocných s atypickým 

průběhem a/nebo s hraničním potním testem. Znalost genotypu umožní odhalit nosiče 

genu v rizikové rodině i v širším příbuzenstvu, vyřešit partnery známých nosičů, 

případně nemocných samých. Na základě tohoto vyšetření lze provést spolehlivou 

prenatální diagnostiku. Mutace CF genu se určují buď přímou, nebo nepřímou 

diagnostikou. Přímá diagnostika umožňuje 100 % jistotu při prenatální prevenci a 

postnatální diagnostice. Může být uskutečnitelná v rodinách, kde není DNA od 

nemocného dítěte dostupná. Mutace genu lze zjistit i nepřímo, pomocí tzv. genových 

markerů. Marker je určitou změnou struktury DNA, která chorobu nezpůsobí, ale dědí 

se stejným způsobem jako mutace, neboť je co nejpevněji vázaná k mutovanému genu. 

Marker je tedy podstatným diagnostickým ukazatelem zejména v rodinách, kdy u 

postiženého dítěte je možno určit jednu nebo žádnou z dosud známých mutací přímou 
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diagnostikou. Vyšetření několika těchto markerů u rodičů a jejich postiženého dítěte 

umožní nepřímo zjistit, s kterým typem markeru se ve vyšetřované rodině mutovaný 

gen dědí. Nepřímou diagnostiku je proto možno provést tehdy, jestliže můžeme vyšetřit 

DNA pacienta a jeho rodičů. Na základě výsledků nepřímé diagnostiky mutace CF genu 

lze také zjistit, zda se vyvíjí plod zdravý nebo postižený CF. Tímto způsobem se dá 

určit nosičství u pokrevních příbuzných. 
1, 4, 5, 12 

Zjištění mutací genu patří spolu se zvýšenou koncentrací chloridů v potu k hlavním 

kritériím přesné diagnózy CF. Přítomnost některých mírných mutací (např. R117H) 

může dokonce i předpovědět mírný průběh onemocnění. Nejčastěji se přímo určí obě 

mutace, v některém případě, ale zůstává jedna, výjimečně zůstávají obě mutace 

neznámé. V takovém případě se doporučuje nepřímá diagnostika, pokud je možno 

získat DNA od celé rodiny, včetně postiženého dítěte. 
1, 5 

Přímé nebo nepřímé vyšetření mutací CFTR genu je u obou rodičů důležité k potvrzení 

výsledků molekulárně genetického testu u jejich nemocného dítěte. Toto vyšetření je 

pro rodiče pacientů důležité především pro jejich další plánované těhotenství. V případě 

přímé i nepřímé diagnostiky se prenatální genetická diagnostika provádí v 11. – 15. 

týdnu těhotenství a ve vzácných případech, se provádí v 17. – 18. týdnu těhotenství 

pomocí biochemických vyšetření plodové vody stanovením tzv. mikrokokových 

enzymů (GGT). 
1, 5 

Sourozenci a pokrevní příbuzní pacientů s CF mají významně zvýšené riziko nosičství 

mutace CF genu. Zjištěné nosičství mutace genu neznamená onemocnění touto 

chorobou. Znalost nosičství mutace je však důležitá především před plánováním 

těhotenství, kdy se doporučuje vyšetření partnera na alespoň nejčastěji se vyskytující 

mutace CFTR genu. Podle současných průzkumů je přibližně každý 25. – 29. jedinec u 

nás nosičem mutace genu pro CF. Je tedy relativně vysoká pravděpodobnost, že se 

nosiči mutace CF genu setkají v manželství (cca 1 na 800 manželství). Již zmiňovaná 

prenatální diagnostika se provádí z DNA buněk plodové vody nebo z placenty. Plodová 

voda je odebírána bez narkózy, s minimálním rizikem pro plod a těhotnou ženu. Vše se 

odehrává pod kontrolou ultrazvuku. Toto vyšetření nebolí více než odběr žilní krve. 

Výsledek genetického testu lze získat nejpozději do tří týdnů po odběru plodové vody. 

V případě, že se prokáže vývoj nemocného dítěte, je možno přerušit těhotenství do 24. 

týdne těhotenství, ale vždy na základě svobodného rozhodnutí obou rodičů a 

nejpodrobnějších informací získaných od lékaře – genetika. 
1, 4, 5 



20 
 

V případech, kdy není přímá diagnostika možná, doplňuje se molekulárně genetické 

vyšetření plodu o ultrazvukové a biochemické vyšetřením plodové vody. Tato vyšetření 

jsou nejspolehlivější v 17. – 18. týdnu těhotenství. Při prenatálně genetickém vyšetření 

je zajištěna spolehlivá prenatální prevence vrozených vad, podmíněných poruchami 

počtu chromozómů nebo jiných vrozených vad, zjistitelných ultrazvukovým 

vyšetřením. 
1, 4

   

Prenatální preimplantační genetická diagnostika je nejnovější metodou nejčastější 

prevence CF, těžkých vrozených vad a chorob lidského embrya. U lidského embrya, 

tvořeného 6 – 8 buňkami, je možno odebrat jednu až dvě buňky a je možné zjistit, 

z kterého by se narodilo nemocné a ze kterého zdravé dítě. Do dělohy se následně 

přenesou pouze zdravá embrya. Při preimplantační diagnostice je možno spolehlivě 

vyšetřit mutaci ∆F508. Výsledek preimplantační diagnostiky je nutno ověřovat v 11. – 

15. týdnu prenatálně genetickým vyšetřením. Preimplantační diagnostika se provádí 

v současné době ve světě v určitých specializovaných centrech. V České republice je již 

preimplantační diagnostika dostupná. Lze ji provést pouze při umělém oplodnění. Tato 

perspektivní metoda genetické prevence je z hlediska psychologického a etického 

významný pokrok, přestože je velmi metodicky a finančně náročná. 
1, 13
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4. Základní postupy léčení cystické fibrózy 

 

Léčba onemocnění dýchacího ústrojí 

 Léčba a prevence infekce 

 Léčba zánětu 

 Léčba vazkého hlenu  

 

Léčebná rehabilitace 

 

Léčba komplikací dýchacích cest 

 Bronchodilatační léčba 

 Léčba zánětů vedlejších dutin nosních 

 Léčba nosních polypů 

 

Léčba onemocnění zažívacího ústrojí 

 Výživa nemocných s cystickou fibrózou a dieta 

 Substituce pankreatických enzymů 

 Substituce vitamínů 

  

Léčba komplikací zažívacího ústrojí 

 Léčba gastroezofageálního refluxu (GER) 

 Léčba jaterních komplikací 

 Léčba diabetes mellitus 
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4.1. Léčba onemocnění dýchacích cest 

V léčení respiračního onemocnění u CF se uplatňuje ve stejné míře léčení infekce a 

udržování průchodnosti dýchacích cest. 
5 

 

4.1.1. Léčba infekce 

Léčba infekce je jednou z nejvýznamnějších složek současné léčby CF. Používá se 

v prevenci, eradikaci infekce a ke kontrole chronické infekce. Léčení infekce spočívá 

především v podávání antibiotik a bakteriálních chemoterapeutik. Jsou zde použita i 

některá antimykotika. Léčba infekce dýchacích cest u nemocných s CF je ve velké míře 

shodná s léčbou infekce dýchacích cest u běžných pacientů. Jediným rozdílem v léčbě u 

dětí s CF je včasné podání antibakteriálních látek a jejich dlouhodobé podání ve vyšších 

dávkách než u zdravých dětí. U nemocných s CF je obranný mechanismus chronickou 

infekcí velmi zasažen a není možné, aby organismus infekci zvládl. Je nutné léčbu 

zahájit okamžitě, aby nevznikly na plicní tkáni nevratné změny. I přes výrazné pokroky 

ve vývoji nových léků lze však některé patogeny u CF jen obtížně eradikovat. Jedná se 

především o mukózní Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 

Stenotrophomonas maltophilia. 
1, 5

 

Antibakteriální látky se mohou klasifikovat dle několika hledisek. Pro léčbu cystické 

fibrózy je podstatná klasifikace dle mechanismu účinku a klasifikace podle 

antimikrobiálního spektra. Mechanismus účinku antibiotik charakterizuje jeho zásah do 

syntézy makromolekul bakteriální buňky. 
14 

Přes značný počet účinných látek lze však 

počet míst zásahu, a tím i způsobů zásahu antibiotik rozdělit do několika málo skupin: 

1. Inhibice syntézy bakteriální buněčné stěny. Tento účinek je baktericidní. 

V důsledku vazby antibiotika na enzymy bakteriální buňky podílející se na 

syntéze stěny buňky se bakteriální buňka přestane dělit a hyne. β – laktamová 

antibiotika se váží na své receptory, enzymy PBP (penicilin - binding proteins) a 

inhibují syntézu bakteriální stěny blokádou transpeptidačních reakcí 

konstituujících a zpevňujících peptidoglykan ve stěně příčnými vazbami. Stěna 

bakteriálních buněk obsahuje i další enzymy, které řízeně katalyticky obměňují 

peptidoglykan a které β - laktamová antibiotika aktivují, tím způsobují lýzu a 

smrt bakteriání buňky. Glykopeptidová antibiotika interferují se syntézou stěny 

bakterií vazbou na prekurzor stěnového pentapeptidu. Bacitracin inhibuje 

defosforylaci undecaprenylfosfátu. 
14 
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2. Porušení buněčné cytoplazmatické membrány antibiotiky způsobuje ztrátu 

selektivní permeability a integrity buněk, a tím jejich zánik. Účinek však není 

specifický pouze pro bakteriální buňky a může být podkladem nefrotoxicity. 

Polyenová antibiotika se vážou na steroly a porušují cytoplazmatickou 

membránu a způsobují tím její lýzu. Tyto látky působí pouze na bakterie 

s odpovídajícími sterolovými strukturami v buněčné stěně. Imidazoly inhibují 

enzymy konečné fáze syntézy ergosterolu v membráně hub. 
14 

3. Inhibice syntézy bílkovin vzniká zásahem na různých místech ribozomů. 

Tetracyklíny se vážou reverzibilně na receptor umístěný na 30S podjednotce a 

blokují vazbu aminoacyl-tRNA na akceptorové místo na komplexu mRNA 

s ribosomem. Aminoglykosidy se ireverzibilně váží na 30S podjednotce 

ribozomu, ale mechanismus účinku je podstatně složitější a není zcela objasněn. 

Chloramphenicol se váže reverzibilně na receptor umístěný na 50S podjednotce 

a blokuje působení peptidyltransferasy. Makrolidy se váží reverzibilně na 

receptor 50S podjednotce ribozomu blízko receptorového místa pro 

chloramphenicol. Linkosamidy inhibují syntézu proteinů vazbou na 50S 

subjednotce ribozomu. Mupirocin inhibuje syntézu bílkovin. 
14 

4. Inhibice syntézy nukleových kyselin může probíhat při replikaci DNA nebo 

transkripci. Chinolová antibiotika jsou inhibitory topoizomeras. Gyrasy jsou 

bakteriální enzymy odpovědné za správné řetězení a rozvolnění superhelikální 

DNA během replikace. Rifampicin inhibuje DNA-dependentní RNA-

polymerasu bakterií, a tím syntézu bakteriální RNA. 
14 

5. Inhibice metabolismu bakteriální buňky je podkladem bakteriostatického účinku 

sulfonamidů, trimethoprimů nebo pyrimethaminu. Sulfonamidy jsou strukturální 

analoga a kompetitivní antagonisté kyseliny p-aminobenzoové (PABA), kteří 

brání využití PABA k syntéze bakteriální kyseliny listové. Sulfonamidy jsou 

proto účinné pouze na bakterie, které musí syntetizovat svoji kyselinu listovou. 

Trimethoprim inhibuje reduktasu kyseliny dihydrolistové v bakteriích 

mnohařádově účinnější než tentýž enzym v buňkách savčích. Trimethoprim 

kombinovaný se sulfonamidem pak blokují po sobě následující stupně 

metabolismu bakteriální buňky, takže dochází k synergickému účinku této 

kombinace (Lincová a Farghali et al. 2007). 
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Omezený počet míst zásahu antibiotik způsobuje poměrně snadný vznik rezistence 

na antibiotika u původně citlivých mikrobů. U pacientů s CF je léčba infekce 

antibiotiky velmi častá a pravděpodobnost vzniku rezistence je vysoká. Rezistence 

na antibiotika vzniká obecně několika mechanismy. 
5, 14

  

Ty jsou uvedeny v Tabulce 4.  

 

Tab. 4 Mechanismus rezistence antibiotik 

Mechanismus rezistence Příklady 

Snížení intracelulární koncentrace antibiotika  

 Zvýšení efluxu Tetracyklin, chinolová antibiotika 

 Snížení permeability zevní membrány β – laktamová antibiotika, chinolinová 

antibiotika 

 Snížení transportu cytoplazmatickou 

membránou 

Aminoglykosidy (snížení energie) 

Inaktivace antibiotika (reverzibilní a ireverzibilní) β – laktamová antibiotika 

aminoglykosidy (enzymatická inaktivace) 

chloramphenicol (enzymatická inaktivace) 

Modifikace cílového místa Chinolová  antibiotika (modifikace gyrasy) 

rifampicin (vazba na DNA-polymerasu) 

β – laktamová antibiotika (změna PBP) 

makrolidy (r-RNA metylace) 

glykopeptidy 

Obchvat cílového místa Trimethoprim (thymidin-deficientní 

kmeny) 

  

Převzato z: Lincová a Farghali (2007) 

 

Proto je nutné hlen mikrobiologicky vyšetřovat a zásadně se při antibiotické léčbě 

řídit citlivostí mikrobů, kteří byli nalezeni v dýchacích cestách. 
5, 1 4 

V současné době se při léčbě infekce dýchacích cest u pacientů s CF používají tyto 

antibakteriální látky. V následujících tabulkách jsou látky rozděleny dle spektra 

účinku a dle lékové formy (viz Tab. 5 a 6, 7). 
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Tab. 5 Perorální antimikrobiální léčba 

 

patogen antibakteriální 

léčba 

dávka mg/kg/den/počet 

dávek 

poznámka 

Staphylococcus 

aureus 

jeden z: 

oxacilin 

amoxicilin/ 

klavulanát 

cefaklor 

cefalexin 

cefuroxim 

azitromycin 

erytromycin 

klaritromycin 

klindamycin 

linkomycin 

kotrimoxazol 

chinolony 

 

80-100 / 4 d. 

50-100 / 3 d. 

 

20-40 / 3 d. 

50-100 / 4 d. 

20-30 / 2 d. 

10 / 1 d. 

50 / 3 d. 

15 / 2 d. 

20-40 / 3 d. 

30 / 3-4 d. 

8-10 trimetoprimu /2 d. 

20-30 / 2 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max.1500mg/den 

Haemophillus 

influenzae 

jeden z: 

ampicilin 

amoxicilin 

amoxicilin/ 

klavulanát 

cefuroxim 

cefaklor 

kotrimoxazol 

erytromycin 

rifampicin 

chloramphenicol 

doxycyklin 

 

50-200 / 4 d. 

50-100 / 3 d. 

50 / 3 d. 

 

20-30 / 2 d. 

40 / 3 d. 

8-10 trimetoprimu / 2 d. 

50 / 3 d. 

20 / 2 d. 

50-75 / 4 d. 

2,5 / 2 d. (1. den 5 mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v kombinacích 

Pseudomonas 

aeruginosa 

ciprofloxacin    

+ inh. ATB 

20-30 (40) / 2 d. max.1500mg/den 

 

                                                                                                             tabulka pokračuje    
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Burkholderia 

 

 cepacia 

kotrimoxazol 

doxycylin 

 

minocyklin 

chloramphenicol 

8-10 trimetoprimu / 2 d. 

2,5 / 2 d. (1. den 5 mg) 

 

2 / 2 d. (1. den 4 mg) 

50-75 / 4 d.  

 

dospělí 1. den 200mg,dál  

100 mg 2x denně 

 

max. 4 g/den, 

nutná kontrola KO 

Candida 

 albicans 

flukonazol 5-10 / 1 d.  

Aspergillus 

fulmigatus 

itrakonazol 

 

vorikonazol 

5 / 1 d. 

 

Děti nad 40 kg 1. 24 

hodin 400 mg 2x d., dál 

2x 200 mg, děti do 40 

kg polovina 

lépe se vstřebává 

sirup 

u těžkých mykotických 

infekcí 

 

Převzato z: Vávrová (2006) 

   

 

Tab. 6 Inhalační antimikrobiální léčba 

 

Patogen antibakteriální 

 léčba 

dávka mg/kg/den/  

počet dávek 

poznámka 

Pseudomonas 

aeruginosa 

kolistin + per os ATB 

tobramycin + per os ATB 

1-2 MIU 2x d. 

300 mg 2x d. 

 

Cyklus: 28 dní ATB / 

28 dnů pauza 

 

 

Převzato z: Vávrová (2006) 

 

Léčivý přípravek obsahující inhalační antibiotikum je uveden na Obr. 3. 
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Obr. 3 Ukázka inhalačního antibiotického léčivého přípravku Tobi

 

Zdroj: http://www.dinarin.cz/Tobi-300-mg-5-ml-Nebuliser-sol-inh-sol56x5ml-300mg.html 

  

Tab. 7 Intravenózní antimikrobiální léčba 

patogen antibakteriální 

 léčba 

dávka mg/kg/den/ 

počet dávek 

poznámka 

Methicilin-

rezistentní S. 

aureus 

amoxicilin/ 

klavulanát 

vankomycin 

50-100 / 3 d. 

 

40-60 / 4 d. 

Plazmatická koncentrace 

za 1h po skončení infuze 

˂ 30 mg/l, před další den 

˂ 10 mg/l 
Haemophilus  

infuenzae 

teikoplanin 

linezolid 

cefriaxon 
cefotaxim 

cefuroxim 

cefoperazon 

6-10 / 1-2 d. 

20-30 / 2 d. 

50-100 / 1-2 d. 
100-200  / 4 d. 

100 / 3-4 d. 

50- 100 / 2 d. 

možno podávat i per os 

Pseudomonas 

aeruginosa 

β-laktam      

(jeden z): 

ceftazidime 

cefsulodin 
meropenem 

imipenem 

piperacilin 
tikarcilin 

ticarcilin/ 

klavulanát 
azlocilin 

cefepime 

aztreonam 

ciprofloxacin 
+ aminoglykosid 

(jeden z):  

amikacin 
tobramycin 

 

 

150-250 / 3-4 d. 

100-150 / 3-4 d. 
120 / 3 d. 

50-75 / 3 d. 

300-400 / 4 d. 
200-400 / 4 d. 

300 / 4 d. 

 
300 / 4 d. 

50 / 2-3 d. 

150-250 / 3-4 d. 

20-30 / 2 d. 
 

 

20-30 / 2-3 d. 
10 / 3 d. 

 

 

max. 10 g/den 

 
max. 6 g/den 

 

 
 

 

 
 

max. 6 g/den 

 

max. 1500 mg/den úprava 
ATB podle hladin, 

kontrola jaterních 

enzymů, renálních funkcí 
a audiometrie 

                                                                                                                 tabulka pokračuje 

http://www.dinarin.cz/out/pictures/z1/0c07177c48264fa92b6b1b90af834.JPG
http://www.dinarin.cz/out/pictures/z1/0c07177c48264fa92b6b1b90af834.JPG
http://www.dinarin.cz/Tobi-300-mg-5-ml-Nebuliser-sol-inh-sol56x5ml-300mg.html
http://www.dinarin.cz/out/pictures/z1/0c07177c48264fa92b6b1b90af834.JPG
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Burkholderia 

cepacia 

meropenem 

+ jeden z: 

amikacin 

 
 

tobramycin 

ceftazidime 
piperacilin 

chloramphenicol 

 
kotrimoxazol 

 

třetí ATB přidat 

při synergickém 
účinku 

120 / 3 d. 

 

30 / 2-3 d. 

 
 

10 / 3 d. 

150- 250 / 3 d. 
450 / 4 d. 

50-75 / 4 d. 

 
10 mg trimetoprimu/2 d. 

 

 

 

max. 6 mg/den 

 

dávka podle hladin, 

kontrola jaterních testů 
 

 

max. 10 g/den 
 

kontrola KO nutná max. 

4 g/den 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

kotrimoxazol 

 
tikarcilin/ 

klavulanát 

+ aztreonam 

10 mg trimetoprimu/2 d. 

 
300 / 4 d. 

 

150-250 / 3-4 d. 

p. o. nebo i. v. 

Achromobacter 

xylosoxidans 

chloramphenicol 

 

+ minocyklin 

ciprofloxacin 
+ jeden z: 

meropenem 

imipenem 

50-75 / 4 d. 

 

4 / 2 d. 

20-30 / 2 d. 
 

120 / 3 d. 

50-75 / 3 d. 

kontrola KO nutná max. 

4 g/den 

p. o. nebo i. v. 

max. 1500 mg/den 
 

max. 6 g/den  

 

Převzato z: Vávrová (2006)  

Vzhledem k tomu, že antibiotika nejsou předmětem této práce, nebudu se jimi 

dopodrobna zabývat. Informace o jednotlivých typech antibiotik jsou všeobecně známy 

a ve své diplomové práci se chci soustředit pouze na jejich význam při terapii CF.  

Léčba mykotických infekcí je důležitá zvláště u pacientů léčených i.v. antibiotiky ve 

vysokých dávkách nebo u nemocných, kteří často užívají širokospektrá antibiotika. 
5 

Výše uvedení pacienti jsou obzvláště náchylní k mykotickým infekcím. Používaná 

antimykotika u CF pacientů jsou uvedena v Tab. 8. 

Tab. 8 Používaná antimykotika při léčbě CF 

Azolová 

antimykotika 

systémová 

 

flukonazol 

intrakonazol 

vorikonazol 

 

Zdroj: Lincová a Farghali (2007) 
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Mezi systémová azolová antimykotika patří flukonazol, intrakonazol a vorikonazol. 

Mechanismus fungistatického účinku spočívá v inhibici enzymů konečné fáze syntézy 

ergosterolu v membráně hub.  Jejich antimikrobiální spektrum zahrnuje Candida spp., 

Blastomyces spp., aspergilózy i některé grampozitivní bakterie. Intrakonazol a 

vorikonazol se používají u aspergilových a kandidových infekcí, které jsou rezistentní 

na flukonazol. Vorikonazol se vyznačuje fungicidním účinkem vůči aspergilovým 

infekcím oproti ostatním antimykotikům. Flukonazol má odlišné farmakokinetické 

vlastnosti od ostatních. Má nejvyšší terapeutický index a nejméně nežádoucích účinků a 

lékových interakcí. 
14 

Farmakodynamicky jde u celé skupiny systémových azolových antimykotik 

principiálně o podobný fungistatický až fungicidní účinek. Nežádoucí účinky u 

flukonazolu  jsou většinou nezávažné dyspeptické obtíže, bolesti hlavy, průjem, 

zvracení, kožní enantém a asymptomatické zvýšení ALT. Nežádoucí účinky u 

intrakonazolu a vorikonazolu jsou obdobné jako u flukonazolu. Lékové interakce všech 

těchto látek jsou četné díky jejich metabolismu v játrech, který se odehrává na 

mikrosomálním systému s cytochromem P450 3A. Kontraindikovány jsou tato 

antimykotika pouze při přecitlivělosti na azolová antimykotika. 
14

 

Se všemi těmito látkami se setkáváme při léčbě infekce u léčby CF. Neexistuje však 

jednotně daný postup antimikrobiální léčby. 
1, 5

 Dosud nebyl žádný postup celosvětově 

přijat, a proto existují tři různé přístupy: 

1. Použití antimikrobiální léčby jen při klinických známkách infekce dolních cest 

dýchacích.  

Výhoda: nižší počet léčebných antibiotických cyklů/rok a menší zásah do mikrobiální 

flóry 

Nevýhoda: zvýšené riziko respiračních infekcí a zánětlivých změn 

2. Léčba vždy, když mikrobiologické vyšetření prokáže patogen v dolních cestách 

dýchacích. 

Výhoda: možnost časné eradikace infekce a tím předcházení chronické infekce 

Nevýhoda: častější frekvence podávání antibiotik a větší selekční tlak na normální flóru  
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3. Profylaktické podávání antimikrobiálních látek, tedy kontinuálně od stanovení 

diagnózy CF (perorálně i inhalačně). 

Výhoda: prevence především stafylokokové infekce 

Nevýhoda: dlouhá doba podávání a velký selekční tlak na přirozenou flóru, dlouhodobé 

podávání protistafylokokových antibiotik (více než 1-2 roky po narození) zvyšuje riziko 

osídlení dýchacích cest Pseudomonas aeruginosa 
1,5 

Centrum pro léčbu CF v Motole uznává zahájení léčby při každém novém záchytu 

patogena. Toto centrum se také podílí na vytvoření obecných principů léčby antibiotiky 

u pacientů s CF. 
5
 Některé principy byly uvedeny již v úvodu kapitoly, ale zde jsou 

shrnuty v jednotlivých bodech: 

- agresivní léčba nového záchytu patogenu 

- léčba akutní exacerbace plicní nemoci 

- léčba musí trvat minimálně 10-14 dnů 

- léčba vyššími dávkami antibiotik 

- léčba podle aktuálních testů citlivosti 

- u multirezistentních bakterií volit ATB podle výsledku testování synergií 

- dávkování aminoglykosidů je zvýšené, proto je nutné sledovat jejich hladiny a podle 

nich upravit jejich dávkování, dále se musí sledovat renální funkce a vyšetřovat 

audiometrii 
1, 5, 12 

Při léčbě mikrobů, kteří se nachází v dýchacích cestách nemocných s CF, volíme 

vhodné antimikrobiální látky, které jsou uvedeny v tab. 5, 6, 7. Je ovšem nutné rozlišit o 

jaký typ terapie se jedná. Zda je to léčba profylaktická, léčba exacerbace nebo 

chronická. Podle jednotlivých typů terapie se kombinují perorální antibiotika 

s parenterálními a liší se také délka terapie. U často se vyskytujících patogenů je terapie 

následující Tab. 9. 
12 
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Tab. 9 Antibiotická terapie u nejčastějších infekcí respiračního systému u CF 

respirační 

patogen 

terapie 

Staphylococcus 

aureus 

profylaktická terapie do 1-2 roků věku 

akutní exacerbace léčíme nejméně 14 dnů p. o. nebo i. v. 

ATB (oxacilin, kotrimoxazol, makrolidy, aminopenicilin/klavulanát) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

intermitentní osídlení 

ciprofloxacin 20-30 mg/kg/den po dobu  1-3 měsíců (bez ohledu na věk) 

nebo i. v. ATB dle citlivosti po dobu 14 dnů a pak  

perorálně fluorochinolony trvale inhalační trvale inhalační ATB 

(kolistin, tobramycin) 
40

 

chronická kolonizace 

eradikace PA není možná 

aminoglykosidy + β – laktamová ATB i. v. po dobu 14 dnů 

aminoglykosidy + monobaktamy i. v. po dobu 14 dnů 

aminoglykosidy + meropenem i. v. po dobu 14 dnů 

v léčbě exacerbací – i. v. ATB dle aktuální citlivosti 

v mezidobí trvale: inhalační kolistin (2x denně 0,5-2 MUI) 

nebo tobramycin (2x denně 300 mg po dobu 28 dnů, pak 28 dnů pauza) 

+ perorálně ciprofloxacin (od 6 let věku) 

Burkholderia 

cepacia 

Vždy nutná kombinace / někdy až trojkombinace / ATB 

(meropenem, imipenem, piperacilin, ceftazidim, aztreonam, 

chloramphenicol, kotrimoxazol, ciprofloxacin) 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

kotrimoxazol, kolistin, doxycyklin, chloramphenicol, tikarcilin/klavulanát, 

fluorochinolony 

  

Převzato z: Jakubec (2006) 
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4.1.2. Prevence 

Léčení infekce je samozřejmě podstatná část léčby CF, ale důležité je také předcházení 

vzniku infekce tedy prevence. Nemocné děti s CF by se neměly zbytečně vystavovat 

nebezpečí infekce. Jedná se především o minimalizaci styku s akutně nemocnými a 

dodržovat běžná hygienická pravidla. Tato pravidla ovšem musí být přísnější než u 

zdravých jedinců, ale hlavně se musí opravdu striktně dodržovat. Děti nemocné CF by 

neměly v prvních letech života navštěvovat žádná kolektivní dětská zařízení. Je vhodné 

pacienty chránit před často se vyskytujícími patogeny, které jsou pro nemocné s CF 

velmi nebezpečné. 
5 

Ochrana před nákazou Pseudomonas aeruginosa 

Tato infekce se přenáší hlavně znečištěnýma rukama, proto je mytí rukou velice 

důležité. Nedoporučuje se pacientům s CF navštěvovat ráno toaletu ani koupelnu jako 

první, protože P. aeruginosa se při spláchnutí dostane do vzduchu a pacient se může 

infikovat. Jako první by měli toaletu i koupelnu navštěvovat zdraví členové rodiny. 

Velmi podstatnou ochranou před nákazou je přísná izolace infikovaných od 

neinfikovaných. 
1, 5 

Prevence šíření nákazy Burkholderia cepacia 

Počet pacientů s touto infekcí rapidně narůstá, proto je nutné zavádět další preventivní 

opatření, která by zabránila šíření infekce. Základem je, že pacient musí vědět, jaký 

patogen se nachází v jeho dýchacích cestách. Podle typu patogena by měl dodržovat 

preventivní opatření. U B. cepacia se jedná o dodržování běžných hygienických návyků. 

Především mytí rukou, nesdílení nádobí, inhalačních pomůcek a omezit pobyt 

v nevětraných malých prostorech. 
1, 5 

Očkování (vakcinace) 

Obecné doporučení nejen pro děti nemocné s CF je očkování.  U dětí s CF platí stejná 

pravidla jako u zdravých dětí. Musí mít všechna očkování podle doporučených 

očkovacích schémat. Pro děti s CF je zvláště důležité očkování proti spalničkám, které 

jsou velmi nebezpečné pro dýchací systém a očkování proti černému kašli. Velmi 

podstatné je i očkování každoročně proti chřipce. U dětských pacientů s CF se většinou 

tvoří dostatečné hladiny postvakcinačních protilátek při stejných dávkách očkovacích 
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látek jako u ostatních zdravých dětí. Typy očkovacích látek, které jsou používány, nejen 

u dětí s CF, uvádí Tab. 10. 
1, 5

 

Tab. 10 Očkovací látky užívané u pacientů s CF 

očkovací látky příklad očkování 

živé atenuované vakcíny spalničky, příušnice, zarděnky, dětská obrna,  

inaktivované suspenze chřipka 

inaktivované toxoidy záškrt, tetanus 

kapsulární polysacharidové vakcíny meningokok, pneumokokové, hemofilové infekce 

syntetické vakcíny virus hepatitidy B 

rekombinační živé vektory salmonela, poxvirus 

 

Převzato z: Vávrová (2006) 

U dětí s CF nejsou žádné speciální kontraindikace, jsou shodné s kontraindikacemi 

zdravých dětí. Kontraindikace se liší u živých a inaktivovaných vakcín. 
5, 15

 U 

inaktivovaných vakcín se jedná o tyto kontraindikace: 

 akutně progredující onemocnění 

 závažné alergické reakce po předchozí vakcinaci nebo na složky vakcíny  

 pyretická onemocnění a rekonvalescence (doporučený odstup 2 týdny) 

 těhotenství (relativní kontraindikace) 

Kontraindikace u živých vakcín jsou všechny výše uvedené a několik dalších: 

 verifikovaný defekt imunity 

 léčba glukokortikoidy, ozařováním, antimetabolity 

 leukemie, lymfomy nebo jiné maligní neoplazie ovlivňující kostní dřeň nebo 

lymfatický systém 

 do 3 měsíců po krevní transfuzi, podání plazmy nebo lidské plazmy Ig 

 pozitivní tuberkulinový test  

Vzhledem k tomu, že na počátku až 30 % akutních exacerbací u pacientů s CF jsou 

virové infekce, hlavně se jedná o chřipkové viry a RSV, je očkování proti nejčastějším 

virovým infekcím na místě. 
1, 5 
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Viry chřipky patří mezi RNA viry a existuje jich několik typů. Onemocnění těmito viry 

způsobuje infekty horních i dolních dýchacích cest, což je velké riziko pro pacienty CF. 

Pacientům se doporučuje pravidelné každoroční očkování proti chřipce. Vhodná doba 

očkování proti chřipce je říjen a začátek prosince nebo od prosince do začátku dubna. 

Chřipka se očkuje od 6 měsíců věku. Pacientům, kteří nebyli očkováni proti chřipce, je 

možné podat antivirotika v případě propuknutí chřipkové infekce. Podávají se 

amantadin, rimantidin či oseltamivir. Tyto látky mají poměrně velké nežádoucí účinky a 

jejich použití je minimální, protože většina pacientů s CF je očkována. Existuje ovšem 

možnost, že i přes očkování k onemocnění chřipkou dojde, ale průběh chřipky je 

mnohem mírnější než u neočkovaných jedinců. 
1, 5, 16 

Lidský respirační syncyciální virus je nejdůležitějším původcem bronchitid, 

bronchiolitid a pneumonií u dětí do 3 let věku. Existuje nová vakcína proti RSV u dětí 

s CF, ale v ČR není dostupná. 
1, 5, 12, 17 

Očkování proti Haemophilus influenzae b se provádí kolem 9. – 12. týdne, kdy se dává 

první dávka a čtvrtá dávka se dává kolem 18. - 20. měsíce. Po 5. roce života je důležitá 

kontrola titru protilátek a případně následné přeočkování. Nevýhodou tohoto typu 

očkování je, že pacienty chrání pouze proti H. influenzae typu b. Proti dalším typům 

bakterií H. influenza, které se v dýchacích cestách pacientů s CF vyskytují nejčastěji, 

tato vakcinace nepůsobí. 
1, 5 

Streptococcus pneumonie je grampozitivní bakterie, která má několik sérotypů. V ČR se 

vyskytuje asi sedm sérotypů. Pneumonie, která je vyvolaná pneumokoky, není u dětí 

s CF příliš častou komplikací, a proto se tato vakcinace rutinně neprovádí. Existující 

heptavalentní vakcínou se mohou očkovat děti, které jsou mladší než dva roky. 
1, 6, 8, 18 

Vakcinace proti infekci vyvolané P. aeruginosa je pro pacienty s CF podstatná 

záležitost. Tato gramnegativní tyčka je vysoce závažným problémem, protože má 

tendenci - prakticky ihned přecházet do chronicity. Testuje se mnoho vakcín proti této 

infekci. Některé jsou v III. fázi klinického zkoušení, jiné zase ve II. fázi. Bohužel však 

ani jedna není prozatím k dispozici pacientům. 
1, 5, 12 
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4.2. Léčba zánětu 

Léčba zánětu je další významnou složkou léčby CF. Protizánětlivé léčbě je věnována 

velká pozornost. Hlavním důvodem je, že tělo nemocných CF nedokáže zánět samo 

potlačit, a proto je tato léčba velmi důležitá. Při zánětu dochází k vzniku enormního 

množství mediátorů zánětu, kteří jsou přítomni v dýchacích cestách a ohrožují tak 

pospolitost plicního parenchymu. Akutní fáze zánětu přejde do chronické, která způsobí 

nevratné změny na plicní tkáni. 
1, 5 

K léčbě zánětu nemocných s CF se používají tyto 

látky: 

 inhalační kortikoidy 

 makrolidy 

 nesteroidní antiflogistika 

 defensiny a katelicidy 

 antagonisté leukotrienových receptorů 

 antiproteázy 

 jiné protizánětlivé látky 

Inhalační kortikoidy 

Na použití inhalačních kortikoidů opět není jednoznačný názor. Není přesně stanoveno, 

kdy tyto látky použít a v jaké optimální dávce, která by zabránila zánětlivým procesům. 

Obecně se tato léčba v Evropě podává asi u 41 % pacientů, kteří jsou starší 18 let a mají 

FEV1 pod nebo rovno 40 % náležité hodnoty. U dětí zatím existují podklady od lékařů a 

jejich zkušenosti s léčbou, která prokázala krátkodobý příznivý účinek u nemocných 

s chronickou infekcí P. aeruginosa, kteří měli současně hyperaktivitu dýchacích cest. U 

dětských pacientů je také prokázáno zlepšení zánětlivých ukazatelů po inhalaci 

kortikoidů (především beklometazonu). Zatím se pouze v experimentální fázi zkouší, 

zda budou inhalační kortikoidy vhodnou terapii časných stadií nemoci. Mezi nejčastěji 

používané inhalační kortikoidy, které se mohou použít při léčbě CF, jsou beklometazon 

dipropiát (100 – 400 µg), budesonid (100 – 400 µg), flutikazon propionát (100 – 500 

µg). Jejich mechanismus účinku spočívá v navázání na receptory pro kortikosteroidy a 

již aktivované receptory se vážou na specifické části DNA. To inhibuje transkripční 

faktory a dojde k snížení zánětlivých proteinů. Podání inhalačních kortikoidů dětem 

není jednoduchá záležitost, protože při nesprávné inhalaci a spolknutí dávky mají 
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kortikoidy systémové nežádoucí účinky. Při správné aplikaci mají pouze lokální 

nežádoucí účinky, které jsou kandidóza (u dětí spíše vzácná), dysfonie, kašel a 

bronchospasmus, kontaktní reakce. 
4, 5, 19, 20

 Těmto místním nežádoucím účinkům lze 

zabránit podržováním jednoduchých pravidel: 

 dodržovat pokyny pro správnou techniku inhalace 

 použití inhalačního nástavce u dávkovaných aerosolů 

 podávat inhalační kortikoidy před jídlem 

 po podání léku vypláchnout ústa s následným vyplivnutím 

Dalším důvodem omezeného použití inhalačních kortikoidů při léčbě CF je léková 

interakce, která vzniká společným podáním s makrolidy nebo azoly. Interakce spočívá v 

inhibici cytochromu P450, která následně vede k zvýšení systémové koncentrace 

kortikoidů a následné potlačení endogenní funkce nadledvin. Jejich společné podání se 

nedoporučuje. Předběžně se doporučuje podání inhalačních kortikoidů u mírných forem 

nemoci, kdy je největší naděje na úspěch. 
4, 5 

Hraniční dávky inhalačních kortikoidů 

jsou: 

 pro děti raného a předškolního věku 400 - 600 µg denně 

 pro školní děti 800 – 1000 µg denně 

Bohužel existují teorie, že užívání inhalačních kortikoidů při léčbě CF může vyvolat 

vznik mykotických komplikací. Zatím nebyl jasně prokázán pozitivní protizánětlivý 

účinek u těchto látek při léčbě CF. 
5 

Makrolidy 

Použití makrolidů a jim podobných antibiotik (azilidů) při léčbě zánětu u pacientů s CF 

má velmi pozitivní účinky. Již byla tato skupina zmiňována v kapitole Léčba infekce, 

pro kterou jsou tyto látky také nepostradatelné. Ovšem k příznivému vlivu makrolidů 

při léčbě zánětu dochází v dávkách, které dosahují koncentrace ve sputu a séru pod 

minimální inhibiční koncentrací pro některé druhy patogenů (H. influenzae, S. aureus, 

P. aeruginosa). To jasně dokazuje, že se nejedná o jejich antimikrobiální působení, ale o 

protizánětlivé. Mechanismus protizánětlivého účinku prozatím není zcela objasněn. 

S velkou pravděpodobností se jedná o děj multifaktoriální. Podání makrolidů snižuje 

IL-8, IL-1β, TNFα, faktor stimulující granulocytární makrofágové kolonie. Také snižují 
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viskozitu hlenu a zlepšují jeho clearance. Zatím nejlepší výsledky prokázalo podání 

azitromycinu. Jeho dlouhodobé podání v nízkých dávkách brání adherenci P. aeruginosa 

a tím vlastně zajišťuje prevenci plicní infekce. Doporučuje se léčba azitromycinem u 

dětí starších 6 let, které jsou infikovány právě zmiňovanou P. aeruginosa. Je také 

prokázáno, že dětští pacienti přibývají na váze a mají méně časté exacerbace. Dochází 

k snížení hodnoty CRP a zlepšení kvality života. Na dávkování nejsou zcela jednotné 

názory. Prozatím se doporučuje podávat 250 mg 3x týdně u dětí, které váží do 40 kg a 

500 mg 3x týdně u dětí s vyšší váhou. Méně časté je dlouhodobé podání klaritromycinu, 

který prokazuje hlavně účinek antimikrobiální. 
1, 5, 12

  

Nesteroidní antirevmatika   

Jedno s nejčastěji používaných nesteroidních antirevmatik v populaci našlo uplatnění i 

při léčbě CF. Jedná se o protizánětlivou látku ibuprofen. Ta našla v léčbě CF velké 

uplatnění, protože při dosažení sérových koncentrací 25 µg/ml ovlivňuje metabolismus 

kyseliny arachidonové. Omezuje také migraci a aktivitu neutrofilů. Následně brání 

jejich shromažďování v místě zánětu a přerušuje bludný kruh. Mnohé studie ukázaly, že 

podávání ibuprofenu po dobu čtyř let, zpomalí pokles funkce plic. Dokonce děti lépe 

prospívají a omezí se počet hospitalizací u pacientů starších 5 let. Doporučené 

dávkování je  20 - 30 mg/kg hmotnosti rozdělené do dvou dílčích dávek za den. Toto 

dávkování postačuje pro udržení dostatečně vysoké hladiny léku v séru a to v rozmezí 

50 – 100 µg/ml. Dostatečně vysoká hladina léku zajišťuje jeho správný účinek. 

V opačném případě může naopak dojít k přitahování neutrofilů, což je nesprávný 

účinek.  Přes podávání poměrně vysokých dávek má ibuprofen jen málo nežádoucích 

účinků. Přesto tu však existuje riziko závažných gastrointestinálních a renálních 

nežádoucích účinků. To je jeden z důvodů zkoušení ostatních nesteroidních 

antirevmatik (celekoxib, nimesulid, rofekoxib) při léčbě CF. 
1, 5, 12  

Defensiny a katelicidiny  

Jedná se o antimikrobiální peptidy, které jsou přítomny v tekutině na povrchu dýchacích 

cest a přirozeně ochraňují plíce před infekcí. Produkují je epiteliální buňky, makrofágy 

a dokonce i neutrofily. U plic pacientů s CF jsou přítomny v dostatečném množství, ale 

díky vysokému obsahu solí je jejich baktericidní aktivita porušena. Velkou nadějí 
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v léčbě CF je vývoj nových na solích nezávislých defensinů nebo úprava jejich 

transportu. 
 5, 12 

Antagonisté leukotrienových receptorů 

Leukotrieny jsou aktivní látky, které se vytvářejí z kyseliny arachidonové. Uvolňují se 

při zánětu jako odpověď těla na infekci plic. Ve sputu pacientů s CF jsou přítomny ve 

velkém množství. Antagonisté leukotrienů mají jednak protizánětlivý účinek, ale i 

mírně bronchodilatační. U dětí s CF byli zkoušeni zafirlukast a montelukast. Po 

čtyřměsíčním užívání zafirlukastu u malé skupiny dětí se prokázalo snížení spotřeby 

antibiotik a snížení hodnot zánětlivých markrů. Při podání montelukastu (v dávce 5 -10 

mg/kg) opět malé skupině dětí se snížily ukazatele eozinofilního zánětu, ale neměnily se 

hodnoty plicních funkcí. Je nutné konstatovat, že skupina dětí byla pro vytvoření 

jasného závěru příliš malá a statisticky nevýznamná. Jistou nevýhodou obou těchto 

látek je použití u dětí vyššího věku. Zafirlukast se zatím může použít od 12 let věku a 

montelukast od 6 – 14 let věku. 
5, 12, 19 

Antiproteázy 

Mezi antiproteázy patří α1- antitrypsin (AAT). Koncentrace AAT v tekutině dýchacích 

cest pacientů s CF je normální, ale není dostatečná vzhledem k vysokým koncentracím 

proteáz. Proto se objevují nové metody, které se zabývají podáváním AAT ve formě 

aerosolu. Při inhalaci AAT dojde k zvýšení jeho hladiny až šestinásobně a tato zvýšená 

hladina je schopna se udržet až 12 hodin. Takto obohacený sekret dýchacích cest se 

stává nepříznivým prostředím pro Pseudomonas aeruginosa a dochází k upravení její 

fagocytózy. Inhalace AAT má významnou roli v léčbě zánětu dýchacích cest u CF, ale 

zatím je ve fázi klinických studií. Velký význam má inhibitor sekreční leukoproteázy 

(SLPI), který je ve fázi klinického zkoušení. 
5, 12 

Jiné protizánětlivé látky   

Ve fázi klinických výzkumů jsou zkoumány tyto protizánětlivé látky: inhibitory 

elastázy, rekombinatní humanní IL-10. Další látkou, která má protizánětlivé účinky je 

pentoxifyllin. Ten inhibuje aktivitu TNFα a má stimulační vliv na neutrofily. Podává se 

v dávce 400 mg 4x denně u pacientů s CF, kteří jsou starší 11 let. Pentoxifylin má 
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protizánětlivé účinky, ale v běžné praxi se nepoužívá. Použití glutationu a kromoglykátu 

při terapii CF se rovněž zkoušelo, výsledky nebyly jednoznačné. 
1, 5, 12  

 

4.3. Léčba vazkého hlenu 

K léčbě vazkého hlenu se používají tyto látky: 

 mukolytika 

 hypertonický roztok soli 

 amilorid 

 rekombinantní lidská DNAáza 

Mukolytika 

Při jejich použití dochází k zřeďování hustého hlenu, který se vyskytuje v dýchacích 

cestách nemocných s CF. Tato léčba se považuje za jednu z nejdůležitějších a byla 

zavedena do terapie CF již před mnoha lety. Bohužel opět není jednotný názor na léčbu 

mukolytiky. Někteří lékaři doporučují jejich užívání pravidelně, jiné zase doporučují 

jejich minimální použití. Mukolytika obecně snižují viskozitu bronchiálního sekretu, 

tím že ovlivňují jeho fyzikálně  - chemické vlastnosti. Štěpí tedy mucin, který je 

obsažený v hlenu. Nejpoužívanější a nejdéle podávaný lék této skupiny je acetylcystein. 

Acetylcystein redukuje disulfidické vazby glykoproteinů. Podává se perorálně a jeho 

plný mukolytický účinek nastává až po 2–3 dnech léčby. V poslední době je prokázáno, 

že mírně působí proti volným kyslíkovým radikálům a jako inhibitor proteáz. Mezi 

nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky patří gastrointestinální obtíže, kožní alergické 

reakce, případně i bronchospasmus. Není vhodný pro děti do 2 let. Lze u nich použít 

pouze výjimečně v dávce 10 mg/kg hmotnosti.  Jeho použití není zcela jasné, protože 

někteří lékaři tvrdí, že tato látka interferuje s antibakteriálním působením antibiotik, 

podle jiných dochází k vyvolání bronchospasmu. To zapříčiňuje spíše krátkodobé 

podání. V některých studiích se prokázalo zlepšení reologických vlastností sputa a 

velmi dobrou snášenlivost léku, ale po inhalačním podání. Na malé skupině pacientů se 

prokázal jeho mukolytický i protizánětlivý účinek po čtyřtýdenním podávání. 

Pacientům se zlepšila funkce plic a zmizela nerovnováha mezi proteázami a 

antiproteázami. Dávkování acetylcysteinu u pacientů s CF je 3x denně 200 mg u dětí 
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nad 6 let, 4x 100 mg u dětí od 2 do 5 let. U pacientů s hmotností nad 30kg může být 

celodenní dávka až 800 mg. Všeobecně se u pacientů s CF začíná nižší dávkou toho 

mukolytika, která se postupně zvyšuje. Jako mukolytikum se používá u CF i mesna. Má 

podobné vlastnosti acetylcysteinu a někteří pacienti uvádí, že má příjemnější chuť. 

Hrozí však větší riziko bronchospasmu. Mesna se podává v inhalační formě případně 

intratracheálně nebo intrasinusálně. Další látkou, která má mimo mukolytických účinků 

i sekretomotorický účinek je ambroxol. Ten urychluje tvorbu a sekreci surfaktantu. Má 

tedy protektivní vliv na sliznici dýchacích cest, tím že snižují adhezivitu hlenu k 

jejich povrchu. Má antioxidační a mírný protizánětlivý účinek. Zvyšuje prostup 

antibiotik do plicní tkáně a snižuje bronchiální hyperaktivity. Jeho nežádoucí účinky 

jsou gastrointestinální potíže, které se vyskytují jen výjimečně. Dávkování ambroxolu je 

u dětí od 2-5 let 22,5 mg/den, 6-12 let je 30-45 mg/den, nad 12 let 120 mg/den. 

Ambroxol se nesmí podávat v případě, že pacient trpí akutní vředovou chorobou. 
5, 20, 21, 

22 

Hypertonický roztok soli 

Hypertonický roztok sodné soli zlepšuje mukociliární clearance. Většinou se používá 

v koncentraci 3,8 %, ale může se pohybovat v rozmezí 3 – 7 %. 
5 

Připravuje se jako 

magistraliter: 

Rp. 

        Natrii chlorati         16,38 

        Aq. destilatae    ad 280,0 

        D.S. 2x 4 ml k inhalaci 

Je jasně prokázáno, že solný roztok vede k zředění sputa, ale také sůl dráždí hlenotvorné 

buňky k produkci sekretu a může dojít až k vyvolání bronchospasmu. Proto se dnes 

hypertonický roztok soli inhaluje jen v případě, kdy pacient spontánně nevykašlává 

nebo při získávání sputa a jeho následného mikrobiologického vyšetření. 
5, 23, 24

 

Amilorid  

Amilorid je kalium šetřící diuretikum, které má pouze mírný natriuretický účinek a 

organismu šetří draslík. Amilorid inhibuje sodíkové kanály a snižuje tím vstřebávání 
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sodíkových iontů. Právě tato jeho schopnost je důležitá při léčbě CF, protože nadměrné 

vstřebávání natria, s ním i vody z dýchacích cest je podstatou vzniku viskozního hlenu a 

amilorid ho dokáže zředit. Amilorid se používá v inhalační formě a to v různých 

koncentracích. Některá centra podávají milimolární roztok (10
-3

M), jiná 3,8 mg nebo 6 

mg ve 2 ml fyziologického roztoku. 
5, 23, 25

 Setkáváme se s přípravou ve formě 

magistraliter: 

Rp. 

        Amiloridi chlorati            0,06 

        Natrii chlorati                  1,80 

        Aq. destilatae          ad  200,0 

        D.S. 2x 3 ml k inhalaci 

Jedinou jeho nevýhodou je krátkodobé působení zhruba kolem 40 minut, proto 

k dosažení jeho účinné koncentrace aplikace několikrát denně. Má minimum 

nežádoucích účinků a nedráždí organismus, proto se může použít k dlouhodobé 

inhalaci. Právě při dlouhodobém podávání dochází k zlepšení plicních funkcí. 

Doporučuje se kombinace s tobramycinem nebo s uridin-trifosfátem. 
1, 5, 12

 

 

Rekombinantní lidská DNAáza  

Rekombinantní lidská DNAáza (rhDNAáza) se osvědčila pro chronickou udržovací 

léčbu všech nemocných s CF. V purulentním hlenu CF se uvolňuje z rozpadlých 

polymorfonukleárů velké množství DNA. Ta tvoří s glykoproteiny a lipidy komplex, 

který je součástí gelové frakce hlenu. Fosfolipidy obsaženy v tukové části výražně 

zvyšují viskoelasticitu hlenu. Rozštěpení DNA rekombinantní lidskou DNAázou se 

uvolní fosfolipidy, zvýší se obsah volné vody a následně se změní vlastnosti hlenu, 

zlepší se clearence kašlem i řasinkami. RhDNAáza je považována za jeden z největších 

terapeutických úspěchů posledních dob, přestože tento názor nesdílí všichni. Při 

porovnání DNAázy s hypertonickým roztokem soli jednoznačně působí DNAáza lépe 

na plicní funkce a má kladnější hodnocení ze strany pacientů. Také dochází k zmenšení 

počtu exacerbací respiračních infekcí a dochází k zlepšení stavu výživy. Bohužel ani 
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zde se nesetkáváme s jednoznačným názorem na zahájení léčby. Původně se 

doporučovalo zahájit terapii při zánětu dýchacích cest, který je spojen s vykašláváním 

hnisavého sputa. Rovněž je její indikace vhodná u fixované obstrukce plic se 

spirometrickými hodnotami pod normou nebo u zhoršení funkce plic (pokles FEV1 o 10 

%) je důvodem k zahájení léčby. S rostoucím výskytem zánětu u malých dětí se 

uplatňuje terapie DNAázou. Jedná se o inhalační léčbu i u mírných forem nemoci a 

dokonce u dětí mladší 5 let. Dítě, ale musí dokonale ovládat techniku inhalace, aby se 

lék skutečně dostal do dýchacích cest a mohl zde působit. K mírným nežádoucím 

účinků DNAázy patří chrapot, vyrážka, bolest na hrudi, konjuktividita. Doporučené 

dávkování je inhalace 2,5 mg léku 1x denně (nejlépe dvě hodiny před fyzioterapii nebo 

před jinou nebulizační terapii). V případě výskytu velkého množství hlenu se 

doporučuje inhalace 2x denně. Je velmi důležité, aby léčba nebyla přerušena a inhalace 

byla pravidelná a dlouhodobá. Nejdříve po 3 měsících nepřetržité inhalace nastává 

zlepšení funkce plic. Pokud pacient léčbu vysadí a znovu se k ní vrátí, neznamená to, že 

se vrátí do stavu, v kterém léčbu přerušil. Pokud se u pacientů neprojeví příznivý účinek 

léčby do 3 - 6 měsíců doporučuje se léčbu DNAázou ukončit. Jeden z důvodů je vysoká 

cena léku. 
1, 4, 5, 12, 20,  
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5. Léčebná rehabilitace  

Léčebná rehabilitace je základní léčebnou metodou, která napomáhá udržovat 

průchodnost dýchacích cest. Je nedílnou součástí klasické léčby a bez ní nejsou účinné 

ostatní léčebné postupy. Léčebná rehabilitace je každodenní povinnost, kterou je nutno 

vykonávat v rámci komplexní péče každého jedince s CF. 
1, 5, 12 

V současné době se uplatňují dvě nové terapeutické metody. Jedná se o respirační 

fyzioterapii a pohybovou terapii. Respirační fyzioterapie je pro pacienty s CF doživotní 

záležitostí. Drenážní techniky této terapie jsou zaměřeny na snížení bronchiální 

obstrukce a zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů a 

vedou k prevenci zhoršování plicní funkce.
 5

 K základním metodám pro odstranění 

hlenu patří: 

 aktivní cyklus dechových technik 

 autogenní drenáž (viz Obr. 4) 

 PEP systém dýchání 

 inhalační léčba – v kombinaci s drenážní technikou 

 respirační handling  

Pohybová terapie obnovuje správné pohybové návyky spojené s dýcháním. 
1,5,12

 Je 

potřeba se s nimi zabývat již od raného věku dítěte a zdokonalovat se v nich. 

K nejčastějším formám pohybové terapie patří: 

 dechová gymnastika 

 kondiční dechová průprava 

 pohybová průprava 

 trénink tělesné zdatnosti (viz Obr. 5)  

Cílem pohybové terapie je zvyšování pohybové zdatnosti. Tato terapie má dobrý vliv 

nejen na tělesný stav pacienta, ale i na duševní stav. 
1, 5, 12

 Pomáhá uvolnit nahromaděné 

napětí a stres. 
26, 27, 28

 Po praktické stránce se cvičení dělí do tří skupin: 

 cvičení dětí do 3 let (tuto terapii zajišťují převážně rodiče) 

 cvičení dětí od 3 – 6 - 9 let (zde záleží na mentální vyzrálosti dítěte) 

 terapie pro starší děti 
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Obr. 4 Ukázka autogenní drenáže 

 

  

Převzato z: Vávrová (2006) 

 

Obr. 5 Trénink tělesné zdatnosti 

 

 

 

Převzato z: Vávrová (2006) 
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6. Léčba komplikací dýchacího cest 

6.1. Bronchodilatační léčba 

U pacientů s CF se postupně rozvíjí obstrukce dýchacích cest. Bronchiální 

hyperreaktivita je u pacientů s CF častá. Bronchiální hyperreaktivita je proměnná, jak u 

jednotlivých pacientů, tak i v průběhu času u jednotlivého jedince. Pacientům s CF se 

podávají bronchodilatancia ve snaze maximálně rozšířit dýchací cesty a zlepšit tak 

mukociliární clearance. Po podání bronchodilatancií pochází k zlepšení hodnoty FEV1 

až u 50-60 % pacientů, zhruba 20-30 % pacientů na léčbu neodpovídá a u 10-20 % se 

objevuje zhoršení funkce plic. Bronchodilatační léčba se podává především v inhalační 

lékové formě. Tyto látky se často podávají u pacientů s CF před inhalací některými 

ATB, před fyzioterapii, při obstrukci spojené s pískáním, akutních respiračních 

exacerbacích a bronchitidě. 
1,
 
5, 12

 Bronchodilatancia, která se používají k léčbě CF, jsou 

obdobná jako u léčby bronchiálního astmatu: 

 krátkodobě působící β2-sympatomimetika 

 dlouhodobě působící β2-sympatomimetika 

 xantiny 

 anticholinergika 

Krátkodobě působící β2 - sympatomimetika 

Tyto krátkodobě působící látky jsou dostupné v inhalačních, perorálních, injekčních 

lékových formách. U léčby CF se využívá především inhalační forma, která má nižší 

riziko celkových nežádoucích účinků. K těmto nežádoucím účinkům patří tachykardie, 

tachyarytmie, kardiální ischemie. Opakovaným použitím sympatomimetik dochází 

k snížení počtu receptorů a vlastně k snížení účinnosti agonistů. K dosažení 

požadovaného účinku se musí použít vyšší dávky a ty znamenají vyšší riziko kardiální 

stimulace. Mezi tyto látky patří salbutamol, fenoterol a terbutalin. Při léčbě CF se 

provádí dlouhodobé studie na salbutamolu. Jeho účinek nastupuje velmi rychle (minuty) 

a trvá kolem 3-6 hodin. Dávkování je většinou kolem 100µg v jedné dávce, dávku 

jednoho vstřiku lze opakovat 15-20 minutách. Lze použít u dětí od 4 let a to v dávce 

100 µg 2x denně, případně 200µg 4x denně. Další možností je použít perorální formu, 

která se může u dětí od 2 let. Dávkování u dětí od 2-6 let je 1-2 mg 3-4x denně, 6-12 let 

2mg 3-4x denně, nad 12 let 2-4 mg 3-4x denně. Dlouhodobé podávání salbutamolu u 
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pacientů s CF, kteří mají bronchiální hyperreaktivitu se funkce plic zlepšila. Ovšem u 

pacientů s CF bez hyperreaktivity se funkce plic nezlepšila, proto je dlouhodobé 

podávání všeobecně těchto látek sporné.  
4, 5, 12, 20, 29 

Dlouhodobě působící β2 - sympatomimetika 

Bronchodilatační účinek přetrvává 12 hodin. Hlavním zástupcem této skupiny 

používaného při léčbě CF je salmeterol. Používá se v inhalační lékové formě, kdy má 

rychlejší nástup účinku. Většinou je v jedné dávce 50µg látky a používá se od 4 let. 

Doporučuje se podávání 2x denně čtyři vstřiky při hospitalizaci pro akutní exacerbaci. 

Salmeterol se projevil jako účinný při snížení noční hypoxie při plicní nemoci u CF. 

Mnoho studií prokázalo signifikantní zlepšení funkce plic a plicních příznaků po 

podávání kombinace vysokodávkového salmeterolu se salbutamolem po 24 týdnech 

užívání. 
5 

Xantiny 

Hlavním zástupcem je teofylin. Jeho použití u pacientů s CF je však sporné. Má velké 

množství nežádoucích účinků (nauzea, zvracení, průjem, bolest hlavy), úzký 

terapeutický index a vysoké riziko lékových interakcí. Nepřináší v léčbě CF žádný efekt 

oproti betamimetikům. 
5 

Anticholinergika 

Jediným zástupcem, který byl zatím zkoušen při léčbě CF je ipratropium. Jeho velkou 

výhodou je minimum systémových nežádoucích účinků. Bohužel jeho současné podání 

s betamimetiky nepřineslo žádné zlepšení funkce plic. Další jeho účinky nebyly při 

léčbě CF sledovány. 
1, 5, 12, 14 

V případě stálé přetrvávající respirační insuficience, kterou jsme nezvládli předchozí 

léčbou, je indikována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT). 
12

 Přístroj je uveden 

na Obr. 6.  
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Obr. 6 Přístroj pro domácí oxygenoterapii 

 

Zdroj: http://www.szo.cz/cs/lekarske-pristroje/domaci-oxygenoterapie/ 

 

Při indikování DDOT je pozitivní kyslíkový test. DDOT snižuje riziko plicní 

hypertenze a cor pulmonale. Má u nemocných s CF příznivý vliv na zlepšení ventilace a 

tím i odstraňování CO2. Je důležité, aby byla indikována včas. Domácí kyslíková terapie 

přispívá k zlepšení kvality života. V případě akutního zhoršení a nutnosti podpůrné 

ventilace je dána přednost neinvazivní ventilaci s pozitivním přetlakem. Jedinou 

jednoznačnou indikací je zvládnutí čekací doby před transplantací plic a zvládnutí 

potransplantačního období. Transplantace plic našla uplatnění u pacientů s CF 

v terminální fázi respiračního selhání. Ta je, ale omezena striktními indikačními 

omezeními a také nedostatkem dárců. Výsledky transplantace jsou dobré, 5leté přežití je 

okolo 55 %. 
1, 5, 12
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6.2. Léčba zánětu vedlejších dutin nosních 

Postižení horních cest dýchacích ve smyslu chronické sinusitidy nebo jejich akutní 

exacerbaci patří mezi časté projevy této nemoci. Právě díky přítomnosti zánětlivých 

změn ve vedlejších nosních dutinách může dojít k zhoršení stavu plic. Je to díky 

vzájemnému propojení horních a dolních dýchacích cest a to jak anatomicky, tak i 

funkčně. Léčbu vedlejších dutin nosních zahajujeme při klinických potížích pacienta 

nebo při komplikacích rinosinusitidy, které se zachytí zobrazovacími metodami. 

Úspěšná léčba horních cest dýchacích může vést k zlepšení stavu dolních cest 

dýchacích. Jednotný názor na optimální léčbu sinusitidy u pacientů s CF neexistuje. 
5 

Za 

nejúčinnější se považuje kombinace těchto látek: 

 antibiotika 

 intranasální kortikoidy 

 mukolytika 

 doplňkové látky 

Antibiotika 

Terapie sinusitidy u pacientů s CF se zakládá na včasném, cíleném a dostatečně 

dlouhém podávání antibiotik. Optimální doba této terapie není stanovena a přizpůsobuje 

se individuálně každému pacientovi. Vždy se jedná o perorálně podávaná antibiotika, 

která se vzhledem k nedokonalému prostupu do postižených tkání obvykle podávají 

v rozmezí 3-6 týdnů. Tato léčba může být doplněna o inhalaci ATB či instilaci 

antibiotika do dutin. Dle českého konsenzu se používají aminopeniciliny v první řadě. 

V druhé řadě makrolidy a cefalosporiny II. generace. Tato antibiotika jsou uvedena 

v kapitole Léčba infekce. 
1, 4, 5, 12 

Intranasální kortikoidy 

Nosní kortikoidy mají výborný protizánětlivý účinek a protiedematózní. Kortikoidy 

nejsou tak účinné jako u pacientů s obdobnými problémy, kteří nemají CF. V léčbě 

chronické sinusitidy mají účinek spíše podpůrný. Používají se zde látky beklometason a 

budesonid. Obě tyto látky se používají u dětí od 6 let a to v maximální denní dávce u 

beklometasonu 400µg, budesonidu 256µg. Informace o této skupině látek jsou zmíněny 

v kapitole Léčba zánětu. Dalším nežádoucím účinkem, který se vyskytuje pouze u 
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těchto lékových forem, je krvácení z nosní sliznice. Ostatní nežádoucí účinky jsou 

shodné s ostatními kortikoidy.  
4, 5, 20 

Mukolytika  

Uvedeny v kapitole Léčba onemocnění dýchacího ústrojí. 

Doprovodné látky  

Zvlhčování sliznic roztokem soli, který mimo jiné naředí sekret a následně očistí 

sliznice. Pravidelná péče o nosní sliznici přispívá k průchodnosti nosu a umožňuje lepší 

kontakt ostatních léků se sliznicí. Použití antihistaminik a dekongestiv při sinusitidách u 

pacientů s CF není dostatečně prostudováno. V případě, že nepomůže farmakologická 

léčba, musí nastoupit chirurgická léčba. 
5 

 

6.3. Léčba nosních polypů 

Nosní polypy se označují jako nenádorovitá zduřelá sliznice nosu a vedlejších nosních 

dutin. Právě díky perzistující infekci paranazálních dutin s velmi viskózním sekretem a 

následnou poruchou mukociliární clearance, dochází k stáze sekretu, k hyperplazii 

sliznice a vlastně vytváření polypů. Nejčastěji se polypy vytvářejí u dětí mezi 5. – 19. 

rokem života. K medikamentózní terapii se používají opět antibiotika, mukolytika a 

intranasalní kortikoidy. Již zmiňovaná včasná antibiotická terapie u chronické sinusitidy 

výrazně snižuje riziko vzniku či případné zhoršení nosní polypů. Při současném 

podávání s mukolytiky dochází výraznému zlepšení, protože se sníží stagnace sekretu 

v nosní dutině. S terapií intranasálními kortikoidy jsou velmi dobré výsledky. Dochází 

k výraznému zlepšení (zmenšení polypů, zlepšení průchodnosti, zmenšení zánětu) a 

dokonce až vymizení nosních polypů. Jejich účinnost je až 80 %. Nevýhodou této 

terapie je, že plný nástup účinku nastává až po 6 týdnech. V případě, že 

medikamentózní terapie je neúčinná, musí se provést chirurgická. Nosní polypy se po 

chirurgickém zákroku zhruba u 60 % případů vrátí v průběhu následujících 18 měsíců. 
1, 

5, 30    
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7. Léčba onemocnění zažívacího ústrojí 

Léčba onemocnění zažívacího ústrojí spočívá v dietní léčbě, substituci pankreatických 

enzymů, podání vitamínů, léčbě komplikací. 
1, 5  

 

7.1. Výživa nemocných s cystickou fibrózou a dieta 

Stav výživy nemocných s CF je hlavním faktorem, který ovlivňuje prognózu nemoci. 

Na stavu výživy záleží růst a vývoj jedince, ale ovlivňuje i stav plic, rozvoj infekce. 

Z toho tedy vyplývá, že stav výživy podmiňuje kvalitu života nemocného a jeho 

dlouhodobé přežití. Hodnocení stavu výživy u pacientů s CF se provádí 

antropometrickým vyšetřením každé 3 - 4 měsíce nebo kdykoliv při podezření na 

zhoršení stavu nemocného. Velmi důležité pro pacienty s CF je stanovení jejich 

energetické potřeby. To lze vypočítat pomocí bazálního metabolismu, ale rychlé 

stanovení kalorické potřeby u nutričně stabilizovaného pacienta lze pomocí obecných 

pravidel. Zde se doporučuje kalorický příjem v rozmezí 130-150 %, případně až 200 % 

doporučených denních dávek pro zdravé jedince (RDA). 
5, 31, 32

 Tento příjem je 

následující: 

 kojenci: 150 - 200 kcal/kg/den 

 děti 1 - 9 let: 130 - 180 kcal/kg/den 

 chlapci 11 - 19 let: 100 - 130 kcal/kg/den 

 dívky 11 - 18 let: 80 - 110 kcal/kg/den 

Zvýšený přísun energie je u pacientů s CF potřebný při infekci, zvýšené dechové 

námaze. Naopak se ztrátami energie je nutné počítat u glykosurií. Velkou zajímavostí je 

zvýšení energetického výdeje o 10 % během první hodiny po podání salbutamolu. 
5
 

Základním pravidlem výživy pacientů s CF je používat pokrmy, které mají vysokou 

energetickou hodnotu a mají malý objem. Toto pravidlo je základem diety, kterou musí 

pacienti dodržovat. Při dietě je nutno zohledňovat požadovaný příjem bílkovin, tuků, 

sacharidů, minerálů a stopových prvků, vlákniny. Příjem bílkovin by měl být v rozmezí 

120-150 % RDA. K nepatrným ztrátám může docházet stolicí nebo sputem. 
31, 32

 

Doporučené denní množství bílkovin pro pacienty s CF je uvedeno v Tab. 11.  
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Tab. 11 Doporučené množství bílkovin pro pacienty s CF za den      

věk množství bílkovin 

kojenci      4 g bílkovin/kg/den 

děti 1-10 let 3 g bílkovin/kg/den 

děti 11-18 let 2,5-3 g bílkovin/kg/den 

  

Zdroj: Skalická (2010) 

Pacientům s CF je doporučováno neomezené množství tuků v potravě. Ideální je příjem 

tuků kolem 30 - 40 % celkové energetické dodávky během dne. Samozřejmě za 

přítomnosti dostatečného množství pankreatických enzymů. 
31, 32 

Tab. 12 představuje 

doporučené množství tuků v potravě. 

Tab. 12 Doporučené množství tuků v potravě u pacientů s CF za den 

věk množství tuků/den 

0-1,5 5-7 g/kg 

1,5-5 80g 

5 a více 100g 

  

 Zdroj: Skalická (2010) 

V souvislosti s potřebou vysokokalorické stravy u pacientů s CF je ideální, když 40-50 

% celkového energetického příjmu během dne zabezpečují sacharidy. Je výhodné 

používat komplexní sacharidy. 
5, 31, 32

 

Strava CF pacientů by měla obsahovat dostatečné množství vlákniny. Doporučená denní 

dávka je u dětí 10 - 15 g. Pacienti, kteří mají ve stravě dostatečné množství vlákniny, 

trpí méně na bolesti břicha a užívají menší množství pankreatických enzymů. Společně 

s vlákninou je potřeba užívat dostatečné množství tekutin a konzumace vlákniny musí 

být rozumná. Velké množství vlákniny, která se zkonzumuje najednou, může vyvolat až 

ucpání střev.  
5,
 
31, 32 

U dětí s CF je nutné dbát na denní přísun soli, který se odvozuje dle věku. Při pocení 

nebo i ostatními sekrety dochází k ztrátám natria a chloridu. To je zejména pro kojence 
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velmi nebezpečné, a proto se musí na množství soli dohlížet. 
31, 32

 Doporučené denní 

dávky suplementace NaCl jsou: 

- 0 - 6 měsíců: 2 - 4 mmol/kg/den 

- 7 - 12 měsíců: 1 mmol/kg/den 

- 1 - 5 let: 10 mmol/den 

- 6 - 10 let: 20 mmol/den 

- nad 11 let: 30 - 40 mmol/den 

Mnoho studií prokázalo, že užívání minerálů a stopových prvků u pacientů s CF není 

potřeba dodávat. Výjimkou je pouze zinek, u kterého se doporučuje dávkování 10 mg 

denně, kdy dochází k výraznému zvýšení imunity. 
31

 

V některých případech ani zvýšený energetický příjem nevede k uspokojivému stavu 

výživy. Zde je vhodné použít nutriční podporu. Prvním způsobem je orální 

suplementace formou popíjení (sipping) tekuté výživy (viz Obr. 7). 
5, 12

 

Obr. 7 Příklad tekuté výživy pro děti 

                            

 

 

 

Zdroj:  http://www.nutridrink.cz/nutrinidrink.html 

 
 

http://www.nutridrink.cz/nutrinidrink.html
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Pokud je sipping neúspěšný musí se použít invazivní nutriční podpora nasogastrickou 

sondou nebo gastrostomií. 
12  

V případě nedostatečného dodržování dietních opatření a správné substituci 

pankreatických enzymů a vitamínů, může dojít k stavu, který je zobrazen na Obr. 8.  

Obr. 8 Obrázek dítěte s nápadně velkým břichem a hubenými končetinami 

                                    

                            

Převzato z: Vávrová (2000) 

 

 

 

 

 



54 
 

7.2. Substituce pankreatických enzymů 

Pankreatické enzymy se používají k léčbě pankreatické insuficience. U pacientů s CF 

dochází k malabsorpci lipidů a proteinů. Díky substituci lipázy a proteázy dochází 

k dostatečnému vstřebání tuků, proteinů. Tato substituce společně s dietou bohatou na 

tuky výrazně zlepšila stav výživy pacientů a následně prognózy pacientů s CF. 

Pankreatické enzymy jsou dostupné s acidorezistentním obalem, který umožní jejich 

vstřebání v tenkém střevě. 
5, 12, 33

 Účinnost enzymové terapie je individuální a je závislá 

na mnoha faktorech (viz Tab. 13). 

Tab. 13 Faktory ovlivňující enzymatickou léčbu 

faktory lékové faktory příjemce 

(gastrické) 

faktory příjemce 

(intestinální) 

faktory příjemce 

(hepatobiliární) 

dávka inaktivace žaludeční 

 šťávou 

intraluminální pH deficit žlučových 

kyselin 

účinnost žaludeční  

vyprazdňování 

motilita precipitace  

žlučových kyselin 

forma preparátu smíchání s žaludečním 

obsahem 

střevní flóra  

compliance pacienta   resekce střeva  

doba podávání  střevní mucin  

  

Převzato z: Vávrová (2006)  

Dávkování pankreatických enzymů je individuální podle stupně malabsorpce. Je 

stanoveno, že dávka pankreatických enzymů by neměla přesáhnout 10 000 jednotek 

lipázy na kg hmotnosti za den. Dávku enzymů zásadně určuje ošetřující lékař. Při 

užívání vysokých dávek enzymů (nad 10 000 IU lipázy/kg/den), může dojít až 

k fibrotizující kolonopatii. Enzymy je vhodné užívat na začátku jídla s malým 

množstvím tekutin. Kojencům a malým dětem se obsah kapsle vysype do lžičky mléka 

nebo kaše. U kojenců je dávkování většinou 1/3 Kreonu 10 000 (400 - 800 IU lipázy na 

1 g tuku). Větší děti mají počáteční dávku 10 000 - 25 000 IU lipázy k hlavnímu jídlu a 

poloviční dávku ke svačině. V současnosti se pacientům s CF podávají léčivé přípravky 

uvedené v Tab. 14. 
31, 32

 Léčivý přípravek Kreon je uveden na Obr. 9. 
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Tab. 14 Multienzymové přípravky vhodné pro pankreatickou substituci dětských CF 

pacientů 

název preparátu složení 

 lipáza protéza 

Kreon 10 000 10 000 600 

Kreon 25 000 25 000 1 000 

Kreon 40 000 40 000 25 000 

   

  

Zdroj: Skalická (2010) 

Obr. 9 Léčivý přípravek Kreon 25 000 

 

 Zdroj: http://www.lekarna.cz/kreon-25-000-50-tobolky/ 

 

Pankreatické enzymy lze kombinovat s antagonisty H2-receptorů nebo inhibitory 

protonové pumpy. Díky nim dochází k zvýšení pH v duodenu a tím se zlepší využití 

enzymů. Již od 2 let lze použít pouze omeprazol a to v dávkování podle hmotnosti. 

Dávkování je 1 mg/kg/den, takže u 10 - 20 kg je to 10 mg/den. Bohužel omeprazol 

velmi často interaguje s ostatními léky, především s ATB takže jeho použití je tímto 

omezeno. Pacientům, kteří jsou vyživováni enterální sondou nebo gastrostomií je 

potřebné také dodávat pankreatické enzymy před i po příjmu stravy. 
5, 31 

 

http://www.lekarna.cz/kreon-25-000-50-tobolky/
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7.3. Substituce vitamínů 

Nedostatečným vstřebáváním tuků dochází k nedostatečnému vstřebávání vitamínů 

rozpustných v tucích. Tento deficit je nutno doplňovat každodenním podáváním 

vitamínových preparátů. O množství a druhu podávaných vitamínů rozhodne vždy 

ošetřující lékař. Vitamíny rozpustné v tucích se podávají současně s enzymovou 

substitucí. Výhodné je podávání společně s jídlem oproti enzymům, které se užívají 

před jídlem. 
31, 32 

Vitamín A   

Deficit vitamínu A je u pacientů s CF poměrně častý. Jeho nedostatek se projevuje 

všeobecně známými příznaky avitaminózy.  Plazmatickou hladinu vitamínu A je 

potřeba pravidelně kontrolovat a případně upravovat, aby organismus netrpěl 

nedostatkem nebo předávkováním. 
31, 32 

Doporučené dávkování vitamínu A dle věku je: 

1. kojenci do 6 týdnů:                      1000 IU/den 

2. děti od 6 týdnů do 2 roků:            2000 - 4000 IU/den 

3. děti od 2 do 12 roků:                    5000 IU/den 

4. dospívající děti:                           10000 - 20000 IU/den 

Betakaroten 

Pacientům s CF a pankreatickou insuficiencí stačí podávat 0,5 - 1 mg/kg/den. 

Plazmatické koncentrace betakarotenu se monitorují. 
5
 

Vitamín D  

S nedostatkem vitamínu D se setkáváme u pacientů s CF zejména v souvislosti 

s osteoporózou. Na vzniku osteoporózy se podílí i jiné faktory jako jsou zhoršené 

vstřebávání vápníku, fosforu a nedostatek slunečního záření. Hypovitaminóza vitamínu 

D u pacientů s CF je pravděpodobně způsobena poruchou transportních mechanismů 

(nízké hladiny proteinů, které váží vitamín D). 
31, 32

 Jako preventivní opatření se 

doporučuje podávat vitamín D v těchto dávkách: 
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1. kojenci do 6 týdnů:                           200 - 400 IU/den 

2. děti od 6 týdnů do 1 roku:               500 - 1000 IU/den 

3. děti od 1 roku:                                  400 - 800 IU/den 

Vitamín E 

Pacienti s CF jsou vystaveni oxidativnímu stresu, který je vystupňován při chronickém 

zánětu plic. Proto téměř všichni pacienti mají deficit vitamínu E, který je znám 

především pro svou antioxidační schopnost. Nedostatek se může podílet na vzniku 

hemolytické anémie. Opět je nutná kontrola jeho plazmatických koncentrací. 

Vstřebávání vitamínu E ze střeva zlepšuje současné podávání kyseliny 

ursodeoxycholové. 
5, 31, 32 

Doporučené denní dávkování je: 

1. kojenci do 6 měsíců:                    25 mg/den 

2. děti od půl do 1 roku:                  50 mg/den 

3. děti od 1 do 4 roků:                     100 mg/den 

4. děti od 4 do 10 roků:                   100 - 200 mg/den 

5. děti od 10 roků:                           200 - 400 mg/den      

Vitamín K 

Nedostatek vitamínu K, je často spojován s dlouhodobým podáváním antibiotik, při 

kterém se narušuje střevní mikroflóra.
 5

 O dlouhodobém podávání vitamínu K se stále 

vedou diskuse, ale doporučuje se ho podávat současně s antibiotickou léčbou 

v následujícím množství: 

1. kojenci do 1 roku: 2-5 mg/2x týdně 

2. děti od 1 roku: 5 mg/2x týdně 

Lze jej také použít mimo antibiotickou léčbu například při jaterní cholestáze nebo u dětí 

do 1 roku v dávce 2 - 5 mg týdně.  
5, 31

 

Pokud stále po suplementaci vitamínů přetrvává jejich deficit, je to způsobeno 

nedostatkem esenciálních mastných kyselin. 
5
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8. Léčba komplikací zažívacího ústrojí 

8.1. Léčba gastroezofageálního refluxu 

Gastroezofageální reflux (GER) u pacientů s CF nebývá vždy provázen typickými 

příznaky této nemoci. Mezi obvyklé projevy GER u těchto pacientů patří pocit 

předčasné sytosti, odmítání potravy, bolesti břicha a neprospívání. GER se u pacientů 

s CF vyskytuje poměrně často (20 - 55 %) a převážně u dětí mladších věkových skupin. 

Je prokázáno, že GER přispívá k chronicitě plicního postižení, proto je vhodné zaměřit 

se na jeho terapii. U pacientů v nižším věku se jedná převážně o dietní a režimová 

opatření. Dále se podávají antacida, prokinetika, H2 - antagonisté a inhibitory protonové 

pumpy. Ovšem použití těchto látek je velmi omezené a doporučuje se je užívat až po 

pečlivém zvážení lékařem. Jediný omeprazol se může použít u dětí od 2 let v již 

zmiňovaném dávkování. Doporučuje se ho užívat nalačno. Dále famotidin lze použít u 

dětí od 6 let v dávkování 0,4 - 0,6 mg/kg za den. Ranitidin u pacientů nad 16 let 

v dávkování 5 – 10 mg/kg/den. Prokinetika jako domperidon, metoclopramid nejsou pro 

dětské pacienty vhodné. Domperidon se může podat dětem s tělesnou hmotností vyšší 

než 35 kg a to v dávce 0,25 - 0,5 mg/kg 3 - 4x denně. Metoclopramid se nemůže použít 

u dětí a mladistvých. Antacida pro možné nežádoucí účinky nejsou pro dětský věk příliš 

vhodná, zvláště k dlouhodobé terapii. Dávkování u starších dětí je 1 ml/kg/den. 
5, 20, 23, 34 

8.2. Léčba jaterních komplikací 

CFLD (Cystic Fibrosis Liver Disease) se typicky rozvíjí u dětí ve věku 5 – 10 let. V 

dospělosti se pak setkáváme s pokročilejšími formami této komplikace. Fokální nebo 

multilobulární biliární fibróza až cirhóza jater se nachází u 20 – 40 % nemocných CF a 

je zodpovědná za 2 – 5 % případů úmrtí u této choroby. Při léčbě této komplikace jsou 

velmi dobré výsledky s dlouhodobým podáváním kyseliny ursodeoxycholové (UDCA) 

v dávce 15 - 30 mg/kg/den. Tato kyselina upravuje složení žluči, má hepatoprotektivní a 

imunomodulační účinek. UDCA se může podávat dětem od 2 let (10 - 20 mg/kg/den). 

V poslední době se doporučuje podávání společně s aminokyselinou taurinem. UDCA 

prohlubuje nedostatek taurinu a jeho nedostatek zvyšuje podíl hepatotoxických 

glykokonjugovaných žlučových kyselin. Doporučuje se podávat v dávce 30-40 

mg/kg/den. 
5, 12, 23 
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8. 3. Diabetes mellitus u pacientů s cystickou fibrózou 

CFRD (Cystic Fibrosis-Related Diabetes) se typicky rozvíjí ve věku 18 – 21 let a je 

přítomen asi u třetiny dospělých s CF, u pacientů s CF do 10 let se vyskytuje jen u 1 %. 

Tato komplikace je spojena s vyšší mortalitou, ta je u pacientů s CFRD 6x vyšší.                                   

Pacienti s CFRD mají horší stav výživy i plic. Terapie CFRD je nejednotná. Ovšem 

využití perorálních antidiabetik není doporučováno. Začíná se dlouhodobě působícími 

preparáty v nízké dávce jednou denně a s klesající inzulinovou produkcí se dávky 

zvyšují, dále se často přechází na směsné inzuliny podávané dvakrát denně a posléze i 

na intenzifikované režimy. Dodržování dietních opatření u pacientů s CFRD je odlišné 

od pacientů s běžným diabetem. Kalorický příjem je 120 - 150 % obvyklého denního 

doporučeného množství. Dieta musí být bohatá na tuky a bílkoviny. Množství sacharidů 

je neomezené. Je povoleno požívat opakované malé množství sacharózy. Nesmí se tedy 

požít větší množství najednou. Zásadně se nedoporučuje příjem vlákniny a je potřeba 

zvýšit příjem soli. 
5, 23, 35
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9. Nové možnosti léčby cystické fibrózy 

Genová terapie 

Jedná se o kauzální léčbu CF, při ní by mohlo dojít k náhradě porušeného CFTR genu. 

Na rozdíl od většiny léčiv má genová terapie potenciál k odstranění příčiny. A to pouze 

v případě použije-li se genová terapie v prenatálním stádiu CF. Somatická genová 

terapie je v preklinických a klinických fázích výzkumu. Zkouší se jak virové (adeno-

asociované viry a adenoviry), tak i syntetické vektory (lipozomy a DNA-proteinové 

komplexy). Bohužel zatím se stále při zkoušení těchto látek setkáváme s velmi vysokou 

imunitní odpovědí organismu na tuto terapii. Bohužel už jeden dobrovolník zemřel na 

anafylaktický šok při klinickém testování. Stále velký problém je inkorporace vektorů 

na definovaná místa. 
5, 36, 41 

Proteinová terapie  

U mutace F508del, která se vyskytuje u zhruba 70 % všech pacientů s CF, dochází 

k defektnímu transportu mutovaného proteinu na apikální membránu. V klinické fázi se 

zkoušelo podání 4 - fenylbutyrátu sodného, který zvyšuje funkční expresi mutovaného 

genu CFTR v epiteliálních buňkách. Podobným způsobem se zkouší použití této terapie 

(s odlišnými látkami) u jiných mutací. Jako například CFTR potenciátor ivacaftor, kdy 

byla schválena jako perorální léčba u pacientů s CF G551D-CFTR mutace. 
5, 37 
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10. DISKUZE 

Cystická fibróza je nejčastěji se vyskytující dědičné onemocnění v České republice. Je 

to onemocnění chronické, velmi závažné a jeho vymýcení je v nejbližších letech 

nepravděpodobné. Existují sice možnosti prenatální diagnostiky, ale nejsou zdaleka 

dokonalé a každý rok se u nás narodí 40 – 50 takto postižených dětí.  

V minulých dvaceti letech došlo k velkému pokroku v léčbě CF. Dříve umíraly všechny 

děti v prvních měsících nebo nejvýš dvou letech života a ještě v 60. letech se většina 

dětí s CF nedožila školního věku. V současné době se polovina nemocných dožije více 

než 25 – 30 let. Děti, které se narodily v roce 1993 a dále, mají dnes 50 % šanci, že se 

dožijí čtyřiceti let. V některých centrech ve světě se nemocní dožívají až 50 - 60 let.  

Největší podíl na tak velkém zlepšení perspektivy nemocných s CF má včasný záchyt 

většiny nemocných a vhodná léčba co nejdříve od stanovení diagnózy. Doporučení pro 

terapii CF se neustále zdokonalují, pro každého pacienta se hledá co nejúčinnější 

kombinace léčiv, substitučních preparátů, rehabilitačních postupů a podpůrných metod 

výživy.  

Onemocnění CF se netýká pouze nemocného dítěte, ale zásadně ovlivní i jeho nejbližší. 

Závažné chronické onemocnění vždy zasáhne psychiku nemocného a jeho okolí. Velmi 

stresující je už samotné sdělení diagnózy a informace o charakteru nemoci a reálných 

perspektivách dítěte. Důležitou součástí léčby CF jsou proto rodinné, individuální nebo 

skupinové edukační programy.  

Dnes dostupné léčebné metody jsou schopny výrazně prodloužit život nemocných s CF 

a zlepšit kvalitu jejich života, ale nemoc jako takovou neřeší. Naději do budoucna 

představuje kauzální terapie. Tato léčba je bohužel zatím převážně ve stádiu 

preklinických a klinických studií. I kdyby byla bez výhrad úspěšná, její zavedení do 

běžné klinické praxe je otázkou nejméně několika let a navíc je pravděpodobné, že bude 

(přinejmenším zpočátku) finančně velmi náročná.  

V této nelehké situaci se zasaženým rodinám v České republice snaží pomáhat Klub 

nemocných s cystickou fibrózou. Vznikl v roce 1992 a má zhruba 270 členů. Jeho 

základním smyslem je trvalé zlepšování sociálních a zdravotních podmínek nemocných 
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s cystickou fibrózou. Mimo jiné shromažďuje finanční prostředky na nákup léčebných a 

rehabilitačních pomůcek – např. pořádá veřejné sbírky a benefiční akce, oslovuje 

sponzory. Kromě toho vydává klubový Zpravodaj, který poskytuje co nejaktuálnější 

informace týkající se cystické fibrózy. Důležitou funkcí Klubu je i to, že sdružuje takto 

postižené rodiny, dává jim pocit sounáležitosti a vědomí „nejsme v tom sami“.  

Kromě Klubu nemocných s cystickou fibrózou se na CF zaměřují i 

zahraniční/nadnárodní organizace. V Evropě je to European Cystic Fibrosis Society, 

která byla založena v roce 1992 a od roku 2002 vydává svůj vlastní časopis Journal of 

Cystic Fibrosis. V USA obdobně pracuje Cystic Fibrosis Foundation, která akredituje 

více než 110 center a podporuje výzkum deseti vědeckých středisek. Každoročně 

pořádá dvě významné konference, kde prezentují nejnovější pokroky ve výzkumu CF a 

v péči o nemocné. K dalším organizacím patří International Cystic Fibrosis Association 

založená v roce 1965 v Paříži, která úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou 

organizací. Československo bylo mezi jejími prvními členy. International Association 

of Cystic Fibrosis Adult vznikla v roce 1982 a sdružuje dospělé nemocné s CF z 25 

zemí. Je zajímavé, že tato asociace z epidemiologických důvodů své informace dnes 

prezentuje převážně na internetu, neboť není doporučeno, aby se osoby s CF navzájem 

setkávaly.  

Onemocnění cystickou fibrózou je závažné a v současnosti nevyléčitelné. Představuje 

velké omezení a zátěž nejen pro nemocného, ale i pro celé jeho okolí. Naděje na brzké 

objevení průlomové terapie je nevelká. Přesto by pacient a jeho nejbližší neměli nemoc i 

podlehnout. I když je to velmi obtížné, je možné se naučit s cystickou fibrózou žít. Při 

zachování všech doporučení může nemocný už dnes prodloužit svůj život o desítky let, 

dosáhnout přijatelné kvality života a dokonce v dospělosti založit rodinu a mít zdravé 

děti.  
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11. ZÁVĚR 

Cystická fibróza je závažné dědičné onemocnění. Léčba CF u dětí je komplexní a 

zahrnuje farmakologické i nefarmakologické postupy. Základem farmakoterapie jsou 

antibiotická léčba infekce, mukoaktivní látky spolu s dechovou fyzioterapií a substituce 

pankreatických enzymů a vitamínů spolu s vysokokalorickou dietou. I když je cystická 

fibróza zatím nevyléčitelná, při vhodné léčbě a pečlivém dodržování doporučených 

postupů je u většiny pacientů možné projevy nemoci kontrolovat a výrazně zlepšit 

kvalitu života. Díky pokroku v léčbě a v péči o nemocné cystická fibróza tak dnes již 

není pouze pediatrické onemocnění a velká část pacientů se může dožít dospělého věku.  
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Příloha 3 Navrhovaný  3D model struktury CFTR proteinu v buněčné membráně  
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Příloha 4 Schematický obrázek paličkovitých prstů 

 

 

 

 

 

Převzato z: Vávrová (2000) 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Příloha 5 Přístroj pulzní oximetr 
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