
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Jindrová 
 

 

 

 

 

 

 

Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy 

v kontextu fyzioterapie 
 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2014 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Barbora Jindrová 

Vedoucí práce: Doc. PaedDr. L. Smolíková, Ph.D. 

Oponent práce:  

Datum obhajoby: 2014  



 

 

Bibliografický záznam 

JINDROVÁ, Barbora. Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy v kontextu 

fyzioterapie. Praha: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace  

a tělovýchovného lékařství, 2014, 81 s. Vedoucí diplomové práce doc. PaedDr. Libuše 

Smolíková, Ph.D. 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy v kontextu 

fyzioterapie je zpracována formou rešerše s kazuistikou.  

Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje základní informace o cystické 

fibróze, její etiologii, patologii, přidružených onemocněních, klinickém obrazu a léčbě. 

Hlavní část práce je soustředěna na vývoj diagnostiky cystické fibrózy a změny 

její léčby se zaměřením na pokroky fyzioterapeutických metod. Práce se zabývat také 

tím, jak se v důsledku těchto změn měnila prognóza a zdravotní stav pacientů 

s cystickou fibrózou. Dále práce obsahuje popis technik využívaných ve fyzioterapii 

cystické fibrózy.  

Poslední část práce obsahuje kazuistiku dvou pacientů s cystickou fibrózou. 
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Abstract 

Bachelor thesis on development of diagnostics and treatment of cystic fibrosis in 

the context of physiotherapy is processed in the form of case study research.  

The work is divided into three parts. The first part contains basic information 

about cystic fibrosis, its etiology, pathology, associated diseases, clinical picture and 

treatment.  

The main part of the work is concentrated on the development of cystic fibrosis 

diagnostics and treatment of changes in focusing on the progress of physiotherapy 

techniques. Work also discuss how the result of these changes varied prognosis and 

health status of patients with cystic fibrosis. Then the work contains a description of the 

techniques used in physical therapy for cystic fibrosis.  

The last section contains a case study of two patients with cystic fibrosis. 
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Seznam zkratek 
 

AAD  asistovaná autogenní drenáž 

ABPA  alergická bronchopulmonální aspergilóza 

AC  hygiena dýchacích cest (airway clearance) 

ACBT  aktivní cyklus dechových technik (active cycle of breathing techniques) 

ACT  techniky hygieny dýchacích cest (airway clearance techniques) 

AD  autogenní drenáž 

ASL  tekutina pokrývající bronchiální epitel (airway surface liquid) 

ATP  adenosintrifosfát (adenositriphosphate) 

BAL  bronchoalveolární laváž 

BMI  index tělesné hmotnosti (body mass index) 

CBAVD kongenitální bilaterální absence vas defferens (congenital bilateral 

absence of vas defferens) 

CF  cystická fibróza 

CFLD  onemocnění ledvin v souvislosti s CF (cystic fibrosis liver disease) 

CFRD  diabetes na podkladě cystické fibrózy (cystic fobrosis related diabetes) 

CFTR  cystic fibrosis transmembrane-conductance regulator 

CPT  hrudní fyzioterapie (chest physiotherapy) 

DM 1  diabetes mellitus 1. typu 

DM 2  diabetes mellitus 2. typu 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

ENaC  epiteliální sodíkové kanály (epithelial sodium channels) 

FEF25-75 proudová rychlost v 25–75 % (forced expiratory flow) 

FET  technika silového výdechu (forced expiration technique)  

FEV1  usilovný výdech za 1 seukundu (forced expiratory volume in 1 second) 

FSH  folikuly stimulující hormon 

FVC  vitální kapacita při usilovném výdechu (forced vital capacity) 

GnRH  gonadotropní hormon (gonadotropin releasing hormone) 

HFCWO vysokofrekvenční oscilační vesta (high-frequency chest wall oscillation)  

i.v.  intravenózní 

IL  interleukin 

IPV  intrapulmonální perkusní ventilace 

IRT  imunoreaktivní trypsin 
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LH  luteinizační hormon 

MAD  modifikovaná autogenní drenáž 

MPD  modifikovaná posturální drenáž 

mRNA  messenger ribonukleová kyselina  

NBS  novorozenecký screening (new-born screening) 

OGTT  test orální glukózové tolerance (oral glucose tolerance test) 

ORCC  (outwardly rectified chloride channels) 

PCL  vrstva periciliární tekutiny (periciliary liquid layer)  

PD  posturální drenáž 

PD&P  posturální drenáž a poklepy 

PEP  pozitivní výdechový přetlak (positive expiratory pressure) 

PIR  postizometrická relaxace 

RFT  respirační fyzioterapie 

RH  respirační handling 

rhGH  rekombinovaný lidský růstový hormon  

SGAW  specifická vodivost dýchacích cest (specific airways conductance) 

SpO2  saturace krve kyslíkem 

TIMP-4 tkáňový inhibitor metaloproteinázy 4 (tissue inhibitor of 

metalloproteinase-4)  

TNFα  tumor necrosis factor α 

UDCA  ursodeoxycholová kyselina (ursodeoxycholic acid) 

WHO  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

WPCF  Working Party on CF 
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1 Úvod 

Cystická fibróza (CF) nebo také mukoviscidóza je nejčastější autozomálně 

recesivní onemocnění v evropské populaci. Postihuje zhruba jedno dítě z 2500 

narozených. Za rok se tak s největší pravděpodobností v České republice narodí přes 

30 dětí s CF. Genetická mutace způsobuje dysfunkci exokrinních žláz, onemocnění se 

tak projevuje především chronickým onemocněním dýchacích cest a insuficiencí zevní 

produkce pankreatu, ale také vysokou koncentrací elektrolytů v potu a obstruktivní 

azoospermií.  

Cystická fibróza vyžaduje každodenní léčbu po celý život. Onemocnění je sice 

nevyléčitelné, ale dá se velmi dobře léčit. Léčba se soustředí především na zmírnění  

a prevenci plicních příznaků. Velmi důležitou součástí léčby je fyzioterapie.  

 

Nemocní s CF ještě v 50. letech 20. století umírali v prvních měsících života, 

díky obrovskému posunu v léčbě tohoto onemocnění se dnes dožívají dospělosti. 

Medián přežití pacientů s CF byl v roce 2012 podle dat z Cystic Fibrosis Foundation 

41,1 let (www.cff.org). Tento fakt mě zaujal, a proto jsem se rozhodla pro téma 

bakalářské práce „Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy v kontextu fyzioterapie“.  

Práce je rozdělená na tři části. První část se zabývá patologií, genetikou, 

klinickými projevy a léčbou CF. Druhá část popisuje vývoj fyzioterapie a diagnostiky 

u pacientů s CF. Třetí část obsahuje kazuistiku dvou pacientů s CF.  

 

2 Cíle 

 Shrnout problematiku CF. 

 Popsat vývoj fyzioterapie u pacientů s CF v souvislosti s určením diagnózy tohoto 

onemocnění v raném dětství. 

 Zpracovat kazuistiku dospělého pacienta s CF. 
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3 Přehled poznatků 

3.1 Definice 

 Cystická fibróza je chronické multisystémové autozomálně recesivně podmíněné 

onemocnění (Obrázek 1) s dědičně přenášenou generalizovanou dysfunkcí exokrinních 

žláz. Klinicky se projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest, insuficiencí zevní 

sekrece pankreatu a neprospíváním, obstruktivní azoospermií a vysokou koncentrací 

elektrolytů v potu (Hrodek, Vavřinec, 2002, str. 220; Marson et al., 2013).  

 

Obrázek 1. Schéma autozomálně recesivní dědičnosti (www.genetika-biologie.cz) 

3.2 Výskyt a dědičnost cystické fibrózy 

Data ohledně výskytu CF se značně liší (Vávrová, 2006; Marson et al., 2013; 

Parisi et al., 2013), nejčastěji se udává narození jednoho dítěte s CF na 2500 až 3000 

zdravých novorozenců. V České republice se tak za rok narodí 32–46 dětí s CF. 

Z relativně vysoké incidence nemocných s CF vyplývá (podle Hardyho-Weinbergova 

zákona), že zhruba každý 26. jedinec je zdravým nositelem mutovaného genu CF a že 

jeden pár z 676 má (dle druhého Mendlova zákona) 25% pravděpodobnost narození 

nemocného dítěte. 50 % dětí jsou zdravými nositeli mutace a 25 % dětí nemá ani jednu 

z mutovaných alel genu CF. Poměr zdravých jedinců ku nemocným je tedy 3:1 (Macek 

in Vávrová, 2006, str. 22; Vávrová, Bartošová, 2009, str. 11).  

Jelikož se jedná o autozomálně recesivní onemocnění, u přenašečů mutovaného 

genu se CF neprojeví. Nemutovaná alela vyrovná svou aktivitou nedostatečnou funkci 

alely mutované. Onemocní tak pouze jedinec, který zdědil mutovanou alelu od obou 

rodičů (Macek in Vávrová, 2006, str. 22).  
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Výskyt CF se výrazně liší v různých oblastech světa. Prevalence CF je největší 

v Evropě, Severní Americe a Austrálii (Mehta et al., 2010). Vávrová (2006, str. 20) 

uvádí incidenci v USA mezi 1:1900 a 1:3700 a u hispánské, asijské a africko-americké 

populace výrazně nižší (1:9000, 1:32 000 a 1:15 000). Kolek a Kašák (2010, str. 370) 

také popisují výskyt CF zejména u příslušníků kavkazské rasy (1:2500–3500), populace 

Afroameričanů a Asiatů je postižena výrazně méně.  

Liší se také typy mutací, vyskytující se v různých etnických skupinách. Mutace 

delta F508 se vyskytuje v 70 % případů CF po celém světě. Její frekvence se ale značně 

liší, od 100 % na izolovaných Faerských ostrovech Dánska po 18 % v Tunisku (Nissim-

Rafinia et al. in Bush et al., 2006, str. 4).  

3.3 Genetika 

Příčinou onemocnění CF jsou mutace genu na dlouhém raménku 7. chromozomu 

(lokus 7q 31.3). Gen kóduje chloridový kanál umístěný v apikální membráně 

epiteliálních buněk. Vlivem mutací dochází k nesprávné funkci kanálového proteinu 

CFTR (cystic fibrosis transmembrane-conductance regulator) (Kolek, Kašák, 2010, str. 

370).  

Je známo 1965 mutací CFTR genu (www.genet.sickkids.on.ca), v 70 % případů 

se jedná o mutaci delta F508 (Kolek, Kašák, 2010, str. 370). Důsledkem této mutace je 

ztráta jediné aminokyseliny fenylalaninu v pozici 508. Jednou z dalších častějších 

mutací je mutace G551 D, chybějící glycin v pozici 551 je nahrazen aspartátem 

(Silbernagl, Lang, 2012, str. 176).  

Téměř všechny mutace jsou zárodečného původu (germinální), vyskytují se tak 

ve všech buňkách jedince. Mutace jsou přenášeny z generace na generaci, de novo 

vznikají velmi vzácně (Vávrová, 2006, str. 33).  

Většina ze známých mutací onemocnění nezpůsobuje, nacházejí se totiž 

v nekódujících oblastech genu, tzv. intronech, nebo v kódujících exonech různých genů 

(nazývají se varianty). Tyto varianty mohou být z klinického úhlu pohledu benigní či 

potenciálně patogenní. Přibližně jen u 30 mutací je prokázáno, že manifestaci 

onemocnění mohou způsobit, projevem je většinou pankreatická insuficience. Mutace 

mohou být i asymptomatické nebo vyvolávat méně závažné stavy a projevit se 

u pacienta až v pozdějším věku (Macek in Vávrová, 2006, str. 20; Kolek, Kašák, 2010, 

str. 370).  
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Nejčastějšími mutacemi genu CFTR, 42 % z dosud známých mutací, jsou 

záměny aminokyselin (např. mutace G551D). Posunové mutace tvoří 23 % všech 

mutací (např. alela 2143delT). Takzvané nesmyslné mutace způsobující předčasný stop-

kodón se vyskytují v 17 % všech případů (např. mutace G542X). 12 % mutací tvoří 

mutace sestřihové, které způsobují abnormální sestřih exonů genu CFTR (např. mutace 

1898+1 G A). Druh mutace ovlivňuje klinický stav pacienta, znalost druhu mutace 

a její molekulární patogeneze nám proto umožňuje předvídat klinické projevy 

onemocnění a individuálně optimalizovat léčbu (Vávrová, 2006, str. 37-41).  

Mutace jsou rozděleny do pěti tříd (Obrázek 2) podle mechanismu jejich vlivu 

na funkci CFTR: na klinicky významné mutace ve třídě I–III spojené s pankreatickou 

insuficiencí a méně závažné mutace ve třídě IV a V, které jsou spojené spíše 

s pankreatickou suficiencí a atypickými formami CF. Ve třídě I jsou nesmyslné mutace, 

které způsobují narušení syntézy proteinu CFTR. Třída II obsahuje mutace, které 

omezují či zcela blokují posttranslační úpravy proteinu a vedou tak k jeho vadnému 

zpracování. Patří sem nejčastější mutace delta F508. Do třídy III spadají mutace 

postihující regulační a aktivační funkce proteinu. Mutace třídy IV vedou k abnormální 

vodivosti chloridového kanálu. Třída V obsahuje sestřihové mutace, které způsobují 

snížení množství plně funkčního proteinu. Někteří autoři uvádějí ještě třídu VI (ztráta 

regulační funkce dalších kanálů) a VII (snížená stabilita plně funkčního proteinu 

CFTR), které jsou nadstavbové a doplňují charakteristiku základních tříd (Ratjen, 2009, 

str. 596; Linde, Kerem in Bush et al., 2006, str. 5-8; Macek in Vávrová, 2006, str. 39-

40).  
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Obrázek 2. Třídy CFTR mutací (Ratjen, 2009, str. 596) 

3.4 Patogeneze cystické fibrózy  

Podstata změn u CF spočívá v poruše transportu chloridových a sodíkových 

iontů epiteliální membránou (důsledek mutace CFTR genu). Nadměrná absorpce sodíku 

způsobuje zvýšenou absorpci vody z hlenu secernovaného do lumina dýchacích cest  

a vývodů pankreatu. Dochází k dehydrataci hlenu, což vede k jeho zvýšené viskozitě, 

obstrukci, produktivnímu a resorpčnímu zánětu a progresivní destrukci postižených 

cílových orgánů. Zvýšená viskozita hlenu v plicních bronchiolech je způsobená také 

vysokomolekulární DNA, která je uvolňována z rozpadlých buněk při chronickém 

zánětu (Vávrová, 2006, str. 31-32; Ratjen, 2009, str. 597).  

 Zvýšená exprese CFTR se nachází u pacientů s CF v epiteliálních buňkách na 

různých místech celého těla, což koresponduje s projevy CF. Zvýšená exprese se 

nachází v buňkách submukózních žláz a dýchacích cest, pankreatu, potních žláz, 

nadvarlat, chámovodu, dělohy, děložního čípku, slinných žláz, výstelky intrahepatálních 

žlučovodů a žlučníku. CFTR je exprimován také v neepiteliálních buňkách, např. 

komorových kardiomyocytech, buňkách hladké svaloviny aorty, rohovce a lymfocytech, 

ale méně než v buňkách epiteliálních (Trezise in Bush et al., 2006, str. 11-14).  
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 Protein CFTR funguje především jako chloridový kanál, dále také funguje jako 

regulátor dalších membránových kanálů, jako je ENaC (epithelial sodium channels) 

a ORCC (outwardly rectified chloride channels). Transportuje či reguluje transport 

HCO3 přes epiteliální buněčnou membránu a může působit jako kanál pro další 

proteiny, např. glutathion. Nově se ukazuje, že CFTR interaguje s dalšími 

intracelulárními proteiny. Význam této interakce zatím není plně osvětlen, nicméně její 

porozumění je důležité pro terapeutickou intervenci, protože léky, které indukují pouze 

chloridovou sekreci, ale neovlivňují další funkce CFTR, nemusí řešit všechny aspekty 

patofyziologie CF (Ratjen, 2009, str. 597).  

3.5 Onemocnění respiračního ústrojí 

 Ačkoliv je CF multisystémovým onemocněním, postižení respiračního ústrojí je 

spojováno s nejčastější morbiditou a mortalitou (90 % úmrtí). Klinické projevy se 

mohou objevit kdykoli během života. Uvádí se, že až u 50 % pacientů jsou první 

manifestací respirační problémy. Nejčastějším příznakem CF je kašel. Kašel může být 

produktivní, což u malých dětí, kteří sputum polykají, může způsobovat zvracení. 

Denně sputum produkuje až 50 % dětí v 15 letech. Dalšími projevy jsou tachypnoe, 

dušnost a cyanóza. CF se může také projevit těžkou bronchiolitidou (Vávrová, 2006. str. 

191).  

Zvýšená exprese CFTR, především v submukózních žlázách, vede ke zvýšené 

absorpci elektrolytů a ke snížení objemu tekutiny pokrývající bronchiální epitel (airway 

surface liquid – ASL). Vzniká tak vysoce viskózní a na bílkoviny bohatá vrstva hlenu, 

která ulpívá k povrchu dýchacích cest, což vede k jejich obstrukci. Zvýšenou viskozitu 

hlenu způsobuje také vysokomolekulární DNA uvolněná z rozpadlých buněk při 

chronickém zánětu (Silbernagl, Lang, 2012, str. 176; Vávrová, 2006. str. 186).  

ASL je rozdělena do dvou částí. První část tvoří hlenová vrstva, která zachytává 

vdechnuté částice a patogeny. Druhou vrstvu tvoří periciliární tekutina (periciliary 

liquid layer – PCL), řídká tekutina bez mucinu umožňující pohyb cilií a zajišťující tak 

mukociliární clearence. Změny v ASL se určitým způsobem podílejí na vzniku infekce. 

Podle první hypotézy je u pacientů s CF výrazně snížena výška PCL, což vede ke 

kolapsu cilií. Zpomalení mukociliární clearance umožňuje adhezi hlenu. Akumulace  

a stagnace zhuštěného hlenu v dýchacích cestách tvoří ideální prostředí pro bakteriální 

infekci. Podle druhé hypotézy se na vzniku infekce podílí vysoký obsah solí, který 
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inaktivuje antimikrobiální peptidy závislé na soli (Mall, Boucher in Bush et al., 2006, 

str. 117; Vávrová, 2006, str. 187).  

Infekce vyvolává v dýchacích cestách závažné chronické zánětlivé změny, 

obranné mechanismy totiž nemohou na bakterie ukryté v hustém hlenu dostatečně 

působit, protilátky tak naopak poškozují stěny dýchacích cest a endotel kapilár. 

Důsledkem infekce jsou bronchiektázie, chronické bronchitidy, pneumonie a sekundární 

kardiovaskulární poruchy (Silbernagl, Lang, 2012, str. 176, Vávrová, Bartošová, 2009, 

str. 34). 

Zánět působí zduření sliznice, což spolu s hustým hlenem vede k zúžení 

dýchacích cest a rozvoji obstrukce a atelektázy. Zvyšuje se odpor dýchacích cest  

a nárok na práci dýchacích svalů, které musí překážku v dýchacích cestách překonávat 

(Vávrová, Bartošová, 2009, str. 35).  

Stagnace vdechnutých částic také stimuluje uvolnění prozánětlivých cytokinů 

z epitelu dýchacích cest, které spouštějí prozánětlivou reakci za absence bakteriální 

infekce (Mall, Boucher in Bush et al., 2006, str. 117).  

Plíce u pacientů s CF při narození vypadají normálně, posmrtné studie 

novorozenců, kteří zamřeli na mekoniový ileus, ale identifikovaly hlenové zátky 

v terminálních bronchiolech s emfyzémem. Což ukazuje, že k obstrukci malých 

dýchacích cest dochází velmi brzy (Mall, Boucher in Bush et al., 2006, str. 117).  

U pacientů s CF velmi často vznikají komplikace postihující dýchací ústrojí. 

Horní cesty dýchací postihuje sinusitida a nosní polypóza. Dolní cesty dýchací pak 

bronchiektázie, atelektáza, pneumotorax, hemoptýza, respirační selhání a alergická 

bronchopulmonální aspergilóza (ABPA). U pacientů s CF se dále vyskytují paličkovité 

prsty. 

Pneumotorax je závažnou a celkem častou komplikací. Průměrně se za rok 

objeví u 0,64 % pacientů a zhruba 3,4 % nemocných s CF během života pneumotorax 

prodělá. Jeho incidence stoupá s věkem pacientů a závažností onemocnění. Úmrtnost 

pacientů v krátké době po pneumotoraxu se pohybuje okolo 6,3–14,3 %. Dva roky po 

prodělaném pneumotoraxu umírá až 49 % pacientů (Flume, 2009, str. 619; Flume et al., 

2010).  

Hemoptýza vzniká rupturou hypertrofických bronchiálních arterií či cév 

v granulační tkáni dýchacích cest změněné zánětem. Vykašlávání krve je u pacientů 

s CF časté, udává se, že 1 % pacientů má alespoň jednou za rok masivní hemoptýzu 

(ztráta více než 240–300 ml krve za den či opakovaná ztráta více než 10 ml/den 
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v průběhu několika dní). Krvácení je většinou mírné či středně těžké, masivní krvácení 

může vést až k vykrvácení či akutní hypotenzi (Vávrová, 2006, str. 210). 

Flume et al. (2010) uvádí, že během života prodělá masivní hemoptýzu zhruba 

4,1 % pacientů. Úmrtnost přisuzovaná masivní hemoptýze se odhaduje na 5,8–16,1 % 

(Flume, 2009, str. 621). 

3.5.1 Bakteriální infekce 

Plicní infekce jsou hlavní příčinou morbidity a mortality u pacientů s CF. 

Typické bakteriální druhy se objevují v různých věkových obdobích a u některých 

jedinců, především u kojenců, mohou způsobit těžkou plicní infekci až s fatálním 

průběhem. U malých dětí se nejčastěji vyskytují infekce Staphylococcus aureus 

a Haemophilus influenzae, u starších dětí patogeny Pseudomonas aeruginosa 

a Burkholderia cepacia complex. Některé bakterie jsou součástí běžné flóry dutiny ústní 

a laryngu (H. influenzae a S. aereus), jiné se běžně vyskytují v přírodě (B. cepacia). 

Častým zdrojem infekce jsou sami pacienti, kteří infekci přenášejí mezi sebou. V CF 

centrech jsou proto dodržována přísná hygienická opatření a pacienti jsou segregováni 

podle mikrobiologického nálezu. Cystic Fibrosis Trust a European Cystic Fibrosis 

Society doporučují klinicky stabilním pacientům čtyřikrát až šestkrát ročně ambulantní 

prohlídky. Pravidelná mikrobiologická diagnostika sekretů dýchacích cest umožňuje 

včasné odhalení nově získaných infekcí a zahájení včasné léčby, což zvyšuje šanci na 

vyhubení patogenů (Vávrová, 2006, str. 113-130; Pattison et al., 2013, str. 195). 

Infekce P. aeruginosa často přechází do chronicity, dlouhodobě vede ke 

zhoršování funkce plic a celkové prognózy pacientů. Její prevalence stoupá s věkem, 

uvádí se, že v dospělosti je chronicky infikováno až 80 % pacientů.  

B. cepacia se vyskytuje běžně v přírodě, především ve stojatých vodách, a je 

nejobávanějším patogenem. Infekce je totiž již primárně rezistentní k mnoha 

antibiotikům a její citlivost k dalším lékům s dlouhodobě trvající antibiotickou léčbou 

klesá, takže se může stát rezistentní vůči všem použitým antibiotikům. U pacientů po 

transplantaci plic byla opakovaně zaznamenána reinfekce patogenem B. cepacia  

a následná smrt. V mnoha CF centrech je proto kolonizace touto bakterií považována za 

kontraindikaci transplantace.  

U starších pacientů s CF se dále mohou vyskytovat méně známé patogeny, jako 

Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans a další, které jsou 

spojovány s pokročilým plicním postižením (Vávrová, 2006, str. 114-126). 
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3.6 Onemocnění gastrointestinálního traktu  

Onemocnění jater na podkladě cystické fibrózy (cystic fibrosis liver desease – 

CFLD) vzniká v důsledku zvýšení exprese CFTR v epitelu žlučových cest. Abnormální 

činnost nebo absence CFTR může způsobit zvýšení viskozity a snížení zásaditosti žluči, 

což vede k jejímu  hromadění a srážení. Zahuštěný sekret ucpává intrahepatální 

žlučovody, to vede k zpětnému toku žlučových kyselin do hepatocytů a jejich 

poškozování. Opakované poškozování jaterních buněk může aktivovat jaterní 

hvězdnicovité buňky (Itovy buňky), které zvýší produkci cytokinů (TGF-β), což může 

vést k vzniku jaterní fibrózy (Parisi et al., 2013; Vávrová, 2006, str. 318). 

 Široké spektrum klinických projevů zahrnuje novorozeneckou cholestázu, 

steatózu jater, jaterní fibrózu, fokální nebo multilobulární cirhózu s či bez portální 

hypertenze, hepatomegalii a ikterus. Steatóza je zřejmě nejčastějším jaterním nálezem 

u pacientů s CF všech věkových kategorií (23–75 % pacientů). Další častou komplikací 

je fokální biliární cirhóza, která se objevuju u více než 20 % dětí a adolescentů s CFLD. 

Z fokální biliární cirhózy se může vyvinout až multilobulární cirhóza a s ní spojené 

komplikace, jako jsou splenomegalie s hypersplenismem, jícnové či žaludeční varixy, 

ascites a encefalopatie (Parisi et al., 2013). 

 Nejčastějším klinickým projevem CF je mekoniový ileus, který se vyskytuje 

u 10–15 % pacientů s CF (Vávrová, 2006, str. 308). 

 Identifikace CFLD je založena na pravidelných prohlídkách, vyšetření jaterních 

funkcí a zobrazovacích metodách. V roce 2013 byly identifikovány dva nové 

a významné markery CFLD, tkáňový inhibitor metaloproteinázy 4 (tissue inhibitor of 

metalloproteinase-4 – TIMP-4) a endoglin, jejichž exprese koreluje se stavem jater. 

V současné době je jedinou terapií, která může zabránit progresi CFLD, terapie pomocí 

ursodeoxycholové kyseliny (UDCA). UDCA zvyšuje průtok žluči, stimuluje 

hepatobiliární sekreci, působí jako cytoprotektivní činidlo a ochrana hepatocytů proti 

apoptóze vyvolané působením žlučových kyselin (Parisi et al., 2013; Paumgartner, 

Beuers, 2002). 

 Poškozené jsou i funkce pankreatu. Pankreatické sekrety pacientů s CF obsahují 

výrazně méně vody (zhruba o 40 %) než u zdravých jedinců, ale stejné množství 

proteinů, což způsobuje obstrukci malých pankreatických vývodů. U těžce postižených 

pacientů je patrná ztráta acinárních buněk a nahrazení destruované oblasti tkáně 

pankreatu fibrózní a tukovou tkání. Známky a příznaky pankreatické maldigesce se 
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nacházejí až u 85 % pacientů s CF. Aby se klinické známky maldigesce projevily, musí 

být z funkce vyřazeno 98 % acinární pankreatické rezervy. Insuficience exokrinního 

pankreatu se klinicky projeví již u kojenců neprospíváním a projevy maldigesce při 

dobré chuti k jídlu. Léčba substitucí pankreatických enzymů a dietou bohatou na tuky 

výrazně zlepšuje stav výživy i prognózu pacientů s CF (Vávrová, 2006, str. 300-307). 

3.7 Reprodukční ústrojí 

3.7.1 Mužská fertilita 

 Více než 95 % mužů s CF je neplodných, ačkoli jejich sexuální funkce zůstaly 

neovlivněny. Důvodem je obstruktivní azoospermie pro kongenitální bilaterální absenci 

vas defferens (CBAVD). CBAVD se nachází u typických i atypických forem CF, jde 

tak zřejmě o nejkonstantnější příznak mutace genu CFTR. Pokud se CBAVD vyskytuje 

bez přítomnosti pankreatického a spinopulmonálního onemocnění, klasifikuje se jako 

CF pouze po prokázání dvou mutací v genu CFTR. V případě zájmu o rodinu mohou 

muži podstoupit metody asistované reprodukce (in vitro fertilizace s využitím 

intracytoplazmatické injekce spermie s 35% pravděpodobností otěhotnění) (Vávrová, 

2006, str. 383-385; Thorpe-Beeston in Bush et al., 2006, str. 264). 

3.7.2 Ženská fertilita 

 Nástup puberty je u dívek opožděn o 1–2 roky v závislosti na tíži onemocnění. 

Stejně tak je opožděno dosažení normální hladiny luteinizačního hormonu (LH), 

folikuly stimulujícího hormonu (FSH), estrogenů a gestagenů. Nedávné studie 

prokázaly expresi CFTR v hypotalamu, což ovlivňuje sekreci hormonu uvolňujícího 

gonadotropin (GnRH) a může souviset i s opožděním puberty. CFTR je dále 

exprimován ve sliznici děložního čípku, děložní dutiny a vejcovodů. Cervikální hlen 

obsahuje méně vody a natria, jeho hydratace se nezvyšuje ani v období ovulace, což 

zhoršuje průnik spermií a snižuje možnost otěhotnět (Vávrová, 2006, str. 385-386; 

Thorpe-Beeston in Bush et al., 2006, str. 265). 

3.7.3 Těhotenství 

 Během těhotenství dochází k fyziologickým změnám v kardiopulmonálním 

aparátu a ke zvýšení nutričních nároků, což tvoří z matek s CF rizikovou skupinu. 

Pacientky s CF s lehkým plicním onemocněním těhotenství tolerují dobře, na rozdíl od 
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žen s těžkým plicním onemocněním, u kterých hrozí ztráta plicních funkcí a předčasné 

narození dítěte. Pacientky s CF mají také výrazně vyšší riziko rozvoje gestačního 

diabetu, než je u normální populace. Proto je nutné měřit glukózovou toleranci během 

těhotenství. Těhotenství se pacientkám nedoporučuje při kolonizaci B. cepacia, pokud 

je FEV1 menší než 50 % a při časté infekční exacerbaci vyžadující intravenózní 

podávání antibiotik. Za absolutní kontraindikaci jsou považovány cor pulmonale, plicní 

hypertenze, hyperkapnie a klidová hypoxemie. Transplantace plic se za kontraindikaci 

nepovažuje, doporučuje se ale odstup 1–2 roky. Pacientkám, které plánují otěhotnět, je 

nutné nabídnout genetické vyšetření partnera a vyšetření plodu v prvním trimestru 

(Vávrová, 2006, str. 386-388; Edenborough, 2001). 

3.8 Přidružená onemocnění 

3.8.1 Ledviny 

Poškození ledvin, které bylo dříve u pacientů s CF velmi vzácné, v souvislosti 

s prodlužujícím se věkem nemocných přibývá. Zatím není jasné, do jaké míry se na 

poškození ledvin podílí gen CFTR a do jaké míry je důsledkem léčby.  

Ačkoliv je prokázána výrazná exprese proteinu CFTR v epitelu ledvin, zejména 

v proximálním a distálním tubulu, jeho vliv na onemocnění ledvin v souvislosti s CF 

není zcela jasný. Funkce mutovaného kanálu může být do jisté míry kompenzována 

jinými kanály, výrazná exprese CFTR tak zřejmě nemá významné funkční důsledky.  

 Pacienti s CF jsou neustále vystaveni působení léků. Nefrotoxické léky, jako 

aminoglikosidy a posttransplantační imunosupresiva, mohou způsobit 

tubulointersticiální změny a akutní tubulární nekrózu. U pacientů s CF se také častěji 

vyskytují ledvinové kameny. Opakované užívání antibiotik vede k destrukci 

oxalátdegradujících bakterií (Oxalobacter formigenes). Oxalát je tak absorbován ze 

střev a následně znovu vylučován ledvinami, kde krystalizuje a tvoří oxalátové kameny. 

Klinicky se ledvinové onemocnění projeví proteinurií, nefrotickým syndromem, 

hematurií a může vést až k renálnímu selhání (Vávrová, 2006. str. 401-403; Nazareth, 

Walshaw, 2013, str. 310-314). 

3.8.2 Diabetes na podkladu cystické fibrózy 

Díky novým terapeutickým postupům došlo k výrazné změně životní prognózy 

pacientů s CF, dříve velmi ojedinělé komplikace se stávají stále častějšími. Jednou 
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z těchto komplikací je diabetes, v literatuře uváděný pod názvem diabetes na podkladu 

cystické fibrózy (cystic fobrosis related diabetes – CFRD). CFRD je spojován s vyšší 

morbiditou a asi šestkrát vyšší mortalitou. Jeho incidence stoupá s věkem, přičemž  

u žen se objevuje průměrně o pět let dříve než u mužů. První zmínky o CFRD 

publikoval Andersen roku 1938 (Vávrová, 2006, str. 341; Koloušková et al., 2008). 

Jako základní problém u CFRD se jeví snížený počet β-buněk a ztráta sekrece 

inzulinu. CFRD se nejčastěji vyskytuje spolu s těžšími mutacemi CF spojenými 

s exokrinní pankreatickou insuficiencí. Pitevní studie prokázaly snížený počet β-buněk 

pankreatu, ale na rozdíl od diabetes mellitus 1. typu (DM 1) není poškození β-buněk 

zřejmě autoimunitního původu (Bush et al., 2006, str. 278; Kelly, Moran, 2013, 

str. 320). 

Přítomnost CFRD je spojena s horšími plicními funkcemi. Předpokládá se, že je 

to důsledek prozánětlivého účinku hyperglykemie a nedostatečné inzulinové sekrece, 

která spolu s inzulinovou rezistencí a zvýšenou clearance inzulinu přispívá ke 

katabolismu proteinů (Vávrová, 2006, str. 346; Moran et al., 2009). 

Stejně jako u jiných forem diabetu se i u pacientů s CFRD vyskytují 

autoimunitní neuropatie, gastropatie a cévní komplikace. Mikrovaskulární komplikace 

má 20–30 % pacientů s CFRD. Diabetická retinopatie byla nahlášena u 16 % pacientů 

po 5 letech CFRD a u 23 % po 10 letech CFRD. Makrovaskulární komplikace nebyly  

u CFRD popsány. Dále se u pacientů s CF začíná objevovat také obezita, běžná  

u diabetes mellitus 2. typu (DM 2) (Kelly, Moran, 2013, str. 321-323; Bridges, Spowart 

in Bush et al., 2006, str. 280). 

Podle dat z Australského registru CF (Cystic Fibrosis in Australia, 2013) mělo 

v Austrálii v roce 2012 38,2 % mužů starších 30 let BMI nad 25, 19,8 % žen s CF 

starších 30 let mělo BMI nad 25. Evropský registr CF (European Cystic Fibrosis 

Society, 2012) v roce 2008–2009 informuje o maximálním BMI, které v mnoha zemích 

Evropy (např. ve Francii, Itálii, Španělsku a Belgii) překračuje 30.  

CFRD bylo spojováno s téměř šestkrát vyšší úmrtností. Podle studie univerzity 

v Minnesotě v roce 1988 přežilo ze 448 pacientů s CF hranici 30 let jen 25 % pacientů 

s CFRD ve srovnání s 60 % nediabetických pacientů s CF (Finkelstein et al., 1988). 

S včasnou diagnostikou a agresivnější terapií se ale rozdíl v mortalitě mezi pacienty 

s CF s diabetem a bez něj výrazně snižuje. Vyplývá to opět z údajů zjištěných na 

univerzitě v Minnesotě, kde studovali 872 pacientů s CF v průběhu tří po sobě jdoucích 

období: 1992–1997, 1998–2002 a 2003–2008 (Moran et al., 2009). V USA je CFRD 
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v současné době přítomno u 2 % dětí, 19 % adolescentů a 40–50 % dospělých s CF. Od 

období 1992–1997 do období 2003–2008 poklesla úmrtnost ženské populace s CF 

o 50 %, tj. na 6,9–3,2 úmrtí na 100 pacientek za rok, u mužů na 6,5–8,8 úmrtí na 100 

pacientů za rok (Kelly, Moran, 2013, str. 322). 

Diagnostika často závisí na testu orální glukózové tolerance (OGTT). Univerzita 

v Minnesotě roku 1990 doporučila pravidelný každoroční OGTT screening pro pacienty 

s CF nad 6 let. OGTT se také provádí před transplantací a během těhotenství. Dále se 

v diagnostice využívá vyšetření glykemie na lačno. Pokud je glykemie nad 7 mmol/l, je 

nutné vyšetření opakovat. Podle evropské školy jde ale o pozdní ukazatel poruchy. 

U řady pacientů s glykemií v normě ukazoval OGTT diabetickou křivku (Kelly, Moran, 

2013, str. 323; Moran et al., 2009; Vávrová, 2006, str. 343). 

K léčbě CFRD se využívá inzulin, a to kombinace dlouhodobě působícího (basal 

insulin) a rychle působícího (bolus insulin) inzulinu. Léčba perorálními antidiabetiky se 

pro léčbu CFRD v současné době nedoporučuje. A to na základě obav spojených 

s potenciálními vedlejšími účinky, jako je průjem, nechutenství, osteoporóza a jaterní 

dysfunkce, hypoglykemie a teoretické urychlení ztráty β-buněk. Nutriční terapie je 

součástí léčby CF i CFRD. Jedinci s CF často potřebují 120–150 % kalorického příjmu, 

v závislosti na věku a pohlaví, k udržení tělesné hmotnosti. Omezení kalorií, jako 

u jiných typů diabetu, tedy v léčbě CFRD není možné. Dieta má být bohatá na tuky 

(40 % energie) a bílkoviny a během dne je doporučován opakovaný a dostatečný příjem 

sacharidů. Zvýšení podílu vlákniny ve stravě se nedoporučuje, navozuje pocit sytosti 

a tak snižuje energetický příjem pacientů (Kelly, Moran, 2013, str. 325-326; Vávrová, 

2006, str. 347). 

3.8.3 Kostní a kloubní poruchy u cystické fibrózy 

 Osteoporóza a ostatní poruchy metabolismu kostí patří mezi komplikace, které 

u pacientů s CF v posledních letech nabývají na významu. Především osteoporotické 

zlomeniny mohou základním způsobem ovlivnit průběh choroby. Většina studií 

prokázala u pacientů s CF snížení kostní denzity v porovnání se zdravými jedinci. 

Incidence osteoporózy stoupá s věkem, u 30letých pacientů s CF je diagnostikována 

přibližně ve 30–50 %. Ukazuje se, že míra kostní denzity úzce souvisí se zdravotním 

stavem pacienta. Zhoršené plicní funkce vedou ke snížení výkonu, čímž se snižuje 

i mechanické namáhání kostí a dochází ke snížení kostní formace. Infekce vede 

ke zvýšení hladiny zánětlivých cytokinů, interleukinů a TNFα, což způsobuje zvýšení 
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aktivity osteoklastů a kostní resorpce (Vávrová, 2006, str. 389; Elkin in Bush et al., 

2006, str. 273). 

Mezi rizikové faktory vzniku osteoporózy u pacientů s CF patří sekundární 

hypogonadismus, malabsorpce (vitamin D a K), CFRD, vážné plicní onemocnění, léčba 

kortikoidy, inaktivita a vysoká hladina osteoklasty aktivujících cytokinů v důsledku 

chronického zánětu (Elkin in Bush et al., 2006, str. 271). 

Za jednu z nejslibnějších léčebných metod se považuje využití bisfosfátů. 

Prokazatelně snižují aktivitu osteoklastů, čímž tlumí osteoresorpci. Přibývá také důkazů, 

že zvyšují aktivitu osteoblastů. Nové studie (Phung et al., 2010) se zabývají možností 

využití lidského rekombinantního růstového hormonu u dětí s CF. Prokázala se sice 

zlepšená mineralizace kostí, zatím se ale nedá jednoduše předpokládat, že se tím sníží 

riziko zlomenin (Vávrová, 2006, str. 392; Elkin in Bush et al., 2006, str. 276). 

Další komplikací CF, která výrazně zvyšuje morbiditu pacientů, je artropatie. 

Vyskytuje se až u 12 % jedinců s CF. Přesná etiologie kloubních komplikací není 

známá, ale předpokládá se účast imunitních mechanismů. U mnoha pacientů je nutná 

medikamentózní léčba, která s sebou přináší riziko vzniku dalších komplikací. 

Nejčastěji diagnostikovaným onemocněním je hypertrofická plicní osteoartropatie (8 % 

pacientů) a epizodická artropatie (2–8 % pacientů). Mohou se objevit v jakémkoliv 

věku, ale nejčastěji postihují dospělé. Hypertrofická plicní osteoartropatie se vyskytuje 

častěji u pacientů s chronickou infekcí P. aeruginosa a těžkým plicním onemocněním 

(Elkin in Bush et al., 2006, str. 270; Vávrová, 2006, str. 393-394). 

Neobvyklou komplikací u pacientů s CF, která se vyskytuje zhruba u 2–3 % 

jedinců, je vaskulitida. Její výskyt je často spojován se špatnou prognózou (Elkin in 

Bush et al., 2006, str. 270). 

3.9 Léčba dechového systému 

3.9.1 Inhalace 

 Inhalací se snažíme přímo na sliznici dýchacích cest dostat účinnou látku, např. 

antibiotika, mukolytika, bronchodilatancia. Využívají se různé nebulizační přístroje 

(tryskové inhalátory, ultrazvukové inhalátory a dózovací inhalátory), které lék rozptylují 

na velmi jemnou suspenzi malých částic. Účinnost inhalace závisí také na dechovém 

vzoru pacienta, který by proto měl být instruován zkušeným fyzioterapeutem. Tak se do 

plic může dostat až 85 % částic (Vávrová, 2006, str. 225-226). 
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3.9.2 Mukolytika 

 Mukolytika způsobují ředění viskózního hlenu. Nejdéle se používá  

N-acetylcystein, který štěpí disulfidické vazby glykoproteinů hlenu. Dále se užívá 

amilorid, který funguje jako blokátor reabsorpce natria (Vávrová, 2006, str. 226-227; 

European Medicines Agency, 2009). 

 Inhalace amiloridu se dá kombinovat s inhalací uridin-trifosfátu, který ovlivňuje 

ORCC kanály (Flume, Van Devanter, 2012). 

 Dornáza alfa, standardně využívaný mukolytický lék inhalovaný pacienty s CF, 

štěpí DNA mrtvých neutrofilů v dýchacích cestách a snižuje viskozitu sputa. 

Prokazatelně zlepšuje funkce plic a snižuje počet exacerbací. V poslední době se 

využívají inteligentní inhalátory, které lék dostávají dále do periferních dýchacích cest 

(Bakker et al., 2011). 

 Suchý přípravek mannitol působí jako osmotické činidlo, zvyšuje objem sputa 

v dýchacích cestách a umožňuje tak zvýšení mukociliární clearence. Mezi nejčastější 

nežádoucí účinky patří kašel, hemoptýza a faryngolaryngeální bolest. Pacienti po 26 

týdnech léčby celkově vykazovali v porovnání s placebem přibližně 2–3% zlepšení 

hodnoty FEV1 upravené podle věku, výšky a pohlaví. V současné době je přípravek 

přezkoumáván FDA (Food and Drug Administration). Na podobném principu funguje 

inhalace hypertonického roztoku chloridu sodného (Flume, Van Devanter, 2012; Bilton 

et al., 2011; Europan Medicines Agency, 2011). 

3.9.3 Bronchodilatancia 

 Použití bronchodilatancií k léčbě onemocnění plic u pacientů s CF je 

kontroverzní, u některých pacientů došlo ke zlepšení funkce plic, u jiných naopak ke 

zhoršení či stavu beze změny. Evropský konsenzus oznámil, že léčba bronchodilatanty 

by se měla využívat u pacientů s perzistentní dušností nebo bronchospazmem u pacientů 

s CF, u kterých léčba zmírňuje symptomy. Dále by se měly používat před podáním 

inhalačních antibiotik či hypertonického roztoku chloridu sodného (Muramatu et al., 

2013). 

3.9.4 Antibiotika 

 Růst a expanze bakterií v dýchacích cestách jsou léčeny pomocí antibiotik. 

V antibiotické léčbě se volí ze tří možných postupů: 1. léčba se nasazuje, pokud se 

projeví klinické známky infekce dolních cest dýchacích nebo 2. pokud se 



Bakalářská práce Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy v kontextu fyzioterapie 

24 

mikrobiologickým vyšetřením prokáže přítomnost patogenu v plicích, případně 3. se 

antibiotika podávají profylakticky – kontinuálně od stanovení diagnózy CF. Inhalační 

antibiotika se většinou využívají v kombinaci s dalším antibiotikem při snaze  

o eliminaci prvního záchytu P. aeruginosa a v udržovací terapii. Využívání dvou 

antibiotik funguje jako prevence vzniku rezistence. Antibiotika se také aplikují 

intravenózně (i.v.), a to v případě infekce se závažným průběhem. Do chronicity 

přechází infekce zhruba u 10 % pacientů. U těchto pacientů se doporučuje trvalá 

antibiotická terapie. Dlouhodobé či dlouhodobě intermitentní podávání inhalačního 

antipseudomonádového antibiotika, tobramycinu a aztreonamu, bylo spojeno s lepší 

kvalitou života, snížením rizika exacerbace, zlepšením funkce plic a snížením mortality 

(Vávrová, 2006, str. 257-262; Flume, Van Devanter, 2012). 

3.9.5 Léčba zánětu 

 Při léčbě zánětu se využívají inhalační kortikoidy, makrolidová antibiotika, 

nesteroidní antirevmatika, inhalace α1-antitrypsinu a inhalace glutathionu. Makrolidová 

antibiotika jsou v současné době doporučována jako dlouhodobá terapie pro pacienty 

s CF; ovlivňují funkce neutrofilů – snižují chemotaxi, oxidační stres a zvýšenou 

apoptózou. Pilotní studie ukazují, že inhalace glutathionu může vést ke snížení zánětlivé 

odpovědi v dýchacích cestách. U pacientů s CF je koncentrace glutathionu v plicích 

nižší, použitím léku by se ale měla zvýšit. Vysoké dávky nesteroidních protizánětlivých 

léků inhibují migraci, adhezi a agregaci neutrofilů. Jejich využití jako alternativy pro 

léčbu plicního onemocnění při CF se zatím studuje (Vávrová, 2006, str. 270-273; 

Flume, Van Devanter, 2012). 

3.9.6 Transplantace plic 

Onemocnění dýchacích cest je stále hlavní příčinou morbidity a mortality 

pacientů s CF. Transplantace plic může prodloužit dobu přežití a zlepšit kvalitu života 

pacientů (Rosenblatt, 2009). 

Podle Cystic Fibrosis Foundation v posledních 5 letech podstoupilo ročně 

transplantaci plic 150–200 pacientů s CF. Od roku 2005 značně poklesla mortalita 

pacientů na čekací listině díky zavedení nového přidělovacího systému (allocating 

system). Cílem transplantace plic je u všech pacientů prodloužení přežití a zlepšení 

kvality života. Transplantační centra většinou doporučují transplantaci u pacientů, kteří 

mají menší než 50% pravděpodobnost přežití 2 roky (www.cff.org). 
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Kolonizace bakteriemi se nepovažuje za kontraindikaci transplantace plic. 

Výjimkou je kolonizace B. cenocepacia (dříve genomovar III), která je spojena s vyšší 

morbiditou a mortalitou po transplantaci (Carby, Hodson et al. in Bush et al., 2006, str. 

175; Rosenblatt, 2009). 

Úmrtí bezprostředně po transplantaci je většinou způsobeno akutní infekcí. 

Pozdější příčinou je především chronická rejekce. Rizikové faktory pro rozvoj 

chronické rejekce jsou opakující se akutní rejekce, gastroezofageální reflux a lidský 

respirační syncytiální virus. Imunosupresivní léky užívané po transplantaci jako 

prevence odmítnutí štěpu negativně působí na lidský organismus, např. mohou způsobit 

vznik pankreatické insuficience, vyšší výskyt osteopenie a osteoporózy a poruchu 

funkce ledvin (Carby, Hodson et al. in Bush et al., 2006, str. 176-177). 

Pro nedostatek orgánů se využívá transplantace laloku z živého dárce (live donor 

lobar lung transplantation – LDLLT). Dárcům se provede lobektomie jednoho spodního 

plicního laloku, což je bezpečný zákrok spojený s minimální morbiditou, který je dárci 

dobře fyziologicky tolerován. Studie zkoumající 84 pacientů po lobární transplantaci 

uvádí přežití jednoho, tří a pěti let v 70 %, 54 % a 45 % případů. Jde o život 

zachraňující zákrok, který pacientům poskytuje stejnou či lepší možnost přežití ve 

srovnání s kadaverózní transplantací plic (Mohite et al., 2013; Carby, Hodson et al. in 

Bush et al., 2006, str. 175). 

3.9.7 Dlouhodobá domácí oxygenoterapie a ventilace 

 U pacientů s chronickou respirační insuficiencí je indikována dlouhodobá domácí 

oxygenoterapie, dodávání kyslíku min. 15 hodin denně. U pacientů v akutní fázi 

onemocnění či v průběhu čekání na transplantaci plic se využívá neinvazivní ventilace. 

V případě jejího selhání se využívá invazivní mechanická ventilace (Vávrová, 206, str. 

273-274; Carby, Hodson et al. in Bush et al., 2006. str. 173). 

3.10 Léčba gastrointestinální problematiky 

3.10.1 Enzymatická substituce 

 Zevně sekretická insuficience pankreatu je hlavní příčinou nedostatečného 

vstřebávání živin, u neléčených pacientů vede ke známkám podvýživy. U pacientů 

s insuficiencí pankreatu je proto velmi důležitá enzymatická substituční léčba. 

Pankreatické enzymy se podávají před každým jídlem. Nutné je jejich užívání i před 
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pamlsky podávanými mezi jídly. Před konzumací ovoce, limonád a ovocných džusů 

dávka enzymů není potřebná. Stav výživy se u pacientů s CF kontroluje každé 3–4 

měsíce (Skalická, 2012, str. 9). 

3.10.2 Transplantace jater 

Transplantace jater je zatím omezena jen na pacienty s neřešitelnými 

komplikacemi portální hypertenze a na pacienty v terminálním stadiu jaterního 

onemocnění. V porovnání s pacienty s jinou indikací pro jaterní transplantaci jsou 

výsledky pacientů s CF horší. Důvody nejsou zcela jasné, zřejmě jde o sdružení 

komplikací, jako je malabsorpce, špatný nutriční stav, zhoršené plicní funkce a infekce, 

které se u těchto pacientů vyskytují. Tyto komplikace přispívají k zvýšené morbiditě 

a mortalitě pacientů s CFLD po transplantaci jater (Mendizabal et al., 2011). 

3.11 Intervence zaměřená přímo na základní příčinu CF 

 Následky onemocnění CF vyplývají ze snížení funkce CFTR v různých tkáních, 

nejúčinnější léčbou by proto byla rekonstituce či suplementace činnosti CFTR před 

vznikem nezvratných funkčních a strukturálních změn. K některým změnám, např. 

fibróze exokrinního pankreatu, sice dochází již v děloze, nicméně dýchací cesty jsou při 

narození relativně nedotčeny, což naznačuje, že rekonstituce nebo suplementace funkce 

CFTR v dýchacích cestách může mít dramatický vliv na progresi onemocnění plic. 

Nové studie v oblasti CFTR modulátorů a genové terapie se zaměřují na výzkum léčby 

zaměřené přímo na základní příčinu onemocnění (Flume, Van Devanter, 2012). 

3.11.1 CFTR modulátory 

Malé molekuly zvané CFTR modulátory lze dělit do tří hlavních tříd:  

1. korektory, 2. read-through agents (premature stop codon suppressors),  

3. potenciátory. Malé molekuly mohou modulovat mutovaný CFTR protein tak, aby se 

jeho funkce blížila normálu (Derichs, 2013). 

 Léčba pomocí korektorů (correctors) je zaměřená na II. třídu mutací CF, např. 

delta F508. Korektory zvyšují množství funkčního CFTR proteinu dodaného na povrch 

buňky. V současné době je v klinickém výzkumu jedna molekula, VX-809 (lumicaftor), 

jako lék pro homozygotní pacienty s mutací delta F508. Kromě mírného zlepšení 

koncentrace solí v potu však nepřinesla žádné klinicky významné zlepšení (Derichs, 

2013; Flume, Devanter 2012). 
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 Takzvané read-through agents jsou zaměřené na I. třídu mutací, umožňují čtení 

přes prematuritní stop kodon během translace CFTR proteinu, což vede k produkci 

proteinu v jeho celé délce, takže může být umístěn na buněčný povrch (Derichs, 2013; 

Flume, Devanter 2012). 

 Potenciátorů (potentiotators) zvyšují pravděpodobnost otevření CFTR kanálu 

u mutací III. a IV. třídy. Ivacaftor (VX-770, Kalydeco), první schválený CFTR 

modulátor, byl vytvořen farmaceutickou společností Vertex. V květnu roku 2012 jej 

schválil Evropský výbor pro humánní léčivé přípravky pro pacienty s CF ve věku 6 let 

a starší, kteří mají mutaci G551D. Jde o první lék, který léčí základní příčinu 

onemocnění. Prokázalo se, že u G551D CFTR zvyšuje pravděpodobnost otevření kanálu 

a částečně obnovuje regulaci tekutiny a činnost cilií na povrchu bronchiálního epitelu. 

Odhadem má v Evropě tuto mutaci 1100 lidí. U pacientů užívajících Ivacaftor došlo 

k významnému a trvalému zvýšení funkce plic, snížení koncentrace chloridů v potu, 

zvýšení hmotnosti a navíc se o 55 % snížila pravděpodobnost plicní exacerbace. Mezi 

nejběžnější vedlejší účinky patří bolest hlavy, infekce horních cest dýchacích, průjem, 

nauzea a vertigo (Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 2012; Elborn, 2013). 

3.11.2 Genová terapie 

 Prostřednictvím virů (adenoviry, adeno-asociované viry, lantivirus) či 

nevirových látek (DNA nanočástice, kationtové lipidy) se provádí aplikace kódující 

sekvence funkčního CFTR DNA do cílových buněk. Virový přenašeč se naváže 

k hostitelské buňce a zavede sekvenci DNA do buňky. Sekvence by poté měla být trvale 

transkribována do m-RNA, nebo dokonce integrována do buněčného genomu.  

 Přenos genů je náročnější, než se původně předpokládalo. Doposud není žádná 

genová terapie schválená pro použití. Pokusy v této oblasti jsou drahé, nicméně UK 

Gene Therapy Consortium nedávno zahájilo výzkum toho, zda opakované podávání 

nevirových látek (kationového lipidu GLG7) může zlepšit plicní onemocnění u pacientů 

s CF (Derichs, 2013). 

3.12 Terapie rekombinovaným růstovým hormonem 

 Novodobé studie se zabývají výzkumem účinnosti terapie rekombinovaným 

růstovým hormonem (rhGH) u pacientů s CF. Existuje teorie, že zlepšení lineárního 

růstu dětí s CF umožňuje zlepšení funkce plic a tvorbu většího množství plicní hmoty 

nezávisle na tělesné hmotnosti. Téměř u všech pacientů došlo ke zlepšení mineralizace 
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kostí, výšky a váhy a zřejmě se u nich snížila doba hospitalizace. Nicméně zda se léčba 

pomocí rhGH projeví na snížení plicní exacerbace, infekce, mortality a množství 

zlomenin u pacientů s CF, zatím s určitostí nelze říci (Phung et al., 2010). 
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4 Historie cystické fibrózy, vývoj fyzioterapie a 

diagnostiky 

4.1 První zmínky 

Jako první popisuje těžké změny na pankreatu u 11leté dívky v roce 1595 prof. 

Pieter Pauw z Leidenu. V roce 1838 popsal Rokitansky pitevní nález perforace ileu 

a mekoniovou peritonitidu u prematuritních dětí, které zřejmě měly mekoniový ileus. 

Landsteiner v roce 1905 upozornil na vztah mezi mekoniovým ileem a stavem 

pankreatu (Hodson et al., 2007, str. 3; Vávrová, 2006, str. 17). 

4.2 První polovina 20. století 

Americká patoložka Dorothy Andersen v roce 1938 popsala patologicko-

anatomické nálezy u 49 dětí, onemocnění nazvala cystická fibróza pankreatu. V tomtéž 

roce byla na základě vyšetření duodenální šťávy a respiračních příznaků CF poprvé 

rozpoznána u živého dítěte. Přibližný průměrný věk přežití kojenců s CF byl šest měsíců 

(Vávrová, 2006, str. 17; Doershuk, 2001). 

Po ukončení druhé světové války se začaly objevovat informace o CF 

v publikacích v Evropě a Severní Americe. Roku 1946 byl potvrzen recesivní model 

dědičnosti onemocnění. Sidney Farber, patolog z dětské nemocnice v Bostnu, zavedl 

pro CF název mukoviscidóza, aby upozornil na význam charakteru hlenu v patologii 

onemocnění (Hodson et al., 2007, str. 4-5). 

V USA se pacienti s CF koncentrovali v Babies Hospital v New Yorku, kde 

začal Paul di Sant´Agnese k léčbě respirační infekce využívat penicilin a další 

antibiotika. Dostupnost penicilinu od roku 1944 zlepšila prognózu dožití pacientů, 

nicméně jejich vyhlídky byly stále velmi špatné. Pacienti se dožívali průměrně jednoho 

roku (Hodson et al., 2007, str. 5; Doershuk, 2001). 

Ve 40. letech se také začala využívat dieta bohatá na proteiny a málo účinná 

pankreatická substituce. (Hodson et al., 2007, str. 5)  

Koyama et al. v roce 1949 objevili antibiotikum colistin, které se od roku 1959 

začalo aplikovat intravenózně namísto bolestivé intramuskulární aplikace. Dnes se při 

léčbě chronické infekce Pseudomonas aeruginosa používá nebulizovaný kolistin 

(www.cfmedicine.com). 
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Historicky, bez ohledu na geografii a ekonomický stav země, měla většina dětí 

s CF narozených v polovině minulého století velmi malou šanci dožít se dospělosti, 

neexistovala efektivní léčba. Před 50 lety 90 % těchto dětí zemřelo na přetrvávající 

průjem a chronickou podvýživu, obvykle před druhými narozeninami (Obrázek 3), kvůli 

pankreatickým poruchám (Mehta, 2010). 

 
Obrázek 3. A – Typické dvouleté dítě s CF v roce 1949, B – plíce v jednom roce, C – plíce ve dvou letech 

(www.cfmedicine.com) 

4.3 Padesátá léta  

Na začátku padesátých let 20. století se CF diagnostikovala stále na základě 

klinických projevů; nejčastějšími projevy onemocnění byly malabsorpce, průjem 

a neprospívání. V období horka roku 1948 bylo v Babies Hospital v New Yorku přijato 

10 dětí pro dehydrataci, horečku a známky šoku, pět z nich mělo diagnostikovanou CF. 

Obdobně tomu bylo i v létě 1952. Paul di Sant´Agnese začal studovat pot u nemocných 

a zjistil, že pot pacientů s CF má vyšší koncentraci soli než pot zdravých osob. Na 

podkladě tohoto zjištění vznikla diagnostika CF pomocí potního testu. CF se díky tomu 

začala diagnostikovat i u pacientů se suficiencí pankreatu (Hodson et al., 2007, str. 5; 

Vávrová, 2006, str. 18; Cohen-Cymberknoh et al., 2011). 

Webb spolu s kolegy v roce 1956 svou studií potvrdil výsledky di Sant´Agnese 

o zvýšeném množství Na a Cl v potu dětí s CF. Během procesu sběru potu umisťovali 

pacienty do plastových pytlů uzavřených okolo krku (Obrázek 4), zakryli je několika 
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dekami a produkovaný pot zachytávali na papírové filtry umístěné na zádech pacientů 

(Obrázek 5). Posléze se v některých nemocnicích během spěru potu touto metodou 

objevily komplikace, kojenci se přehřívali a minimálně jeden zamřel 

(www.cfmedicine.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Sběr potu v plastových pytlích (www.cfmedicine.com) 

 

 
Obrázek 5. Gáza umístěná na zádech pacienta (www.cfmedicine.com) 

 

Shwachman a Gahm v roce 1956 vytvořili jednoduchý test pro určení 

nadměrného množství chloridu na kůži. Vzhledem k vysoké úrovni chloridů v potu 

vytvářeli pacienti s CF bílé otisky prstů na desky impregnované dusičnanem stříbrným 

a chromanem draselným. Test se ale nikdy nestal populárním (www.cfmedicine.com).  

V roce 1959 Gibson a Cooke popsali metodu stimulace potních žláz 

pilokarpinovou iontoforézou (Obrázek 6). Pot byl zachycen na gázový polštářek, který 

se zvážil před iontoforézou a po ní. Získaný pot byl následně analyzován. Procedura 
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vyžaduje zkušenosti a celkovou přesnost (Hodson et al., 2007, str. 5; Gibson in 

Doershuk, 2001, str. 59). 

 

Obrázek 6. Vyšetření koncentrace chloridů v potu pilokarpinovou iontoforézou (Smolíková, 2009) 

 

Provedení klasického potního testu je složité a musí být prováděno odborníky, 

vyvíjela se proto snaha o vytvoření snáze proveditelného testu. CF Foundantion 

schválila používání „the Wescor Macroduct Sweat-Check conductivity analyzer“ ke 

screeningovým účelům v komunitních nemocnicích, za předpokladu, že pozitivní či 

hraniční výsledky budou potvrzeny klasickým potním testem v akreditovaném CF 

centru (Mastella, 2010). 

Hrudní fyzioterapie (chest physiotherapy – CPT) byla představena v padesátých 

letech 20. století jako standardní část péče o pacienty s CF. Snaží se odstranit sekrety 

z dýchacích cest, nejúčinnější je za použití vibrací a poklepů na hrudní stěnu v polohách 

umožňujících drenáž. Obsahuje tři hlavní komponenty, a to poklepy, vibrace  

a posturální drenáž (Lester, Flume, 2009; Pisi, Chetta, 2009). 

V Londýně od roku 1950 doporučovala Winifred Young používat u dětí s CF 

posturální drenáž, která se tradičně využívala u pacientů s bronchiektázií. V roce 1959 

přišel britský fyzioterapeut Jocelyn Reed jako první s oznámením, že poklepové 

a tlakové vibrace během dlouhého výdechu jsou výbornou formou mechanické 

stimulace k odstranění sekretu. Dále doporučoval sklápění pacientů s CF (Obrázek 7) 

tak, aby gravitace napomáhala během drenáže. Podrobný popis dechového cvičení 

a posturální drenáže byl publikován v letech 1956–1958 během spolupráce Barbary 

Doyle se Shwachmanem v Bostnu. Fyzioterapie byla sice akceptována jako součást 
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léčby, někteří pediatři ale stále nebyli přesvědčeni o její účinnosti (Hodson et al., 2007, 

str. 5). 

 

Obrázek 7. Polohy během posturální drenáže (Smolíková, 2009) 

 

Leroy Matthews v roce 1957 v Rainbow Babies and Children Hospital 

v Clevelandu začal uplatňovat intenzivní léčebný postup, který je základem léčby CF 

dodnes. Inicioval komplexní a preventivní léčebný program pro CF. Program zahrnoval 

přesnou a včasnou diagnostiku potním testem, fyzioterapii, inhalační léčbu a používání 

nočních mlžných stanů. Délka života nemocných se prodloužila na pět let (Hodson et 

al., 2007, str. 6; Vávrová, 2006, str. 18). 

Používání mlžného stanu k ředění sekretu bylo důležitou složkou léčby CF 

v Severní Americe. Pozdější studie ale ukázaly, že tato terapie neovlivňuje konstantně 

viskozitu ani objem sputa, ani nezlepšuje funkce plic u pacientů s CF. Jde tak o jedinou 
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hlavní komponentu clevelandského programu, která se dnes nepoužívá (Rosenbluth, 

Chernick, 1974; Hodson et al., 2007, str. 7-8). 

Cochrane et al. studovali specifickou vodivost dýchacích cest (specific airways 

conductance – SGAW) u 23 pacientů s produkcí sputa min. 30 ml denně a obstrukcí 

dýchacích cest před a po rehabilitaci, aby stanovil vliv bronchiální sekrece na funkci 

plic. Odstranění sputa pomocí hrudní fyzioterapie vedlo k redukci obstrukce. Tyto 

výsledky vedou k závěru, že hlen v dýchacích cestách má škodlivý vliv na funkci plic 

a rehabilitace může obstrukci snížit. Fyzioterapie u dětí s CF byla zavedena na 

Schwachmanově klinice v roce 1957 Barbarou Doyle (Cochrane et al., 1977; 

www.cfmedicine.com). 

Shwachman a Kulezycki v roce 1958 zaznamenaly rostoucí frekvenci pacientů 

dožívajících se dospělého věku. Prodloužení věku nemocných je spojováno se 

zavedením antibiotik do léčby CF. Antibiotika se předepisovala během epizod infekce, 

u chronicky infikovaných pacientů bylo doporučeno stálé užívání (Hodson et al., 2007, 

str. 6; Vávrová, 2006, str. 18). 

Harris et al. ve studii z roku 1955 ukázali mírné zlepšení absorpce lipidů 

a dusíku po použití pankreatinové enzymoterapie. Absorpce lipidů vzrostla ze 46 % na 

71 % příjmu (www.cfmedicine.com). 

V USA v roce 1955 vznikla první národní CF organizace, the National CF 

Research Foundation (www.cfmedicine.com). 

Gandevia a Anderson (1959) popsali vliv bronchodilatačního aerosolu na 

ventilační kapacitu u pacientů s CF. Využili 1:1000 roztok isoprenalinu. U jedné třetiny 

z 16 dětí došlo k výraznému zlepšení, a to především u pacientů se středně těžkým 

onemocněním.  

4.4 Šedesátá léta 

Na konci padesátých a začátku šedesátých let začaly vznikat národní CF 

organizace, v Severní Americe roku 1955 Cystic Fibrosis Foundation, v Kanadě roku 

1959 Canadian Cystic Fibrosis Foundation, v Evropě v roce 1964 Cystic Fibrosis Trust 

a v dalších zemích, např. v Austrálii, na Novém Zélandu (Hodson et al., 2007, str. 7). 

Anderson a Freeman (1960) zkoumali množství elektrolytů v potu rodičů 

a sourozenců pacientů s CF, nenašli žádný signifikantní rozdíl od zdravé populace. 

Pocení stimulovali intradermální injekcí mecholyl hydrochloridu.  
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Přítomnost nosních polypů byla u pacientů s CF popsána poprvé v roce 1959. 

Shwachman ve studii z roku 1961 popisuje výskyt polypů u 43 pacientů z 650, tedy 

u 7 % z nich. U každého dítěte s nosní polypózou doporučoval potní test 

(www.cfmedicine.com). 

Později s využitím vláknové optiky byla přítomnost polypů zjištěna u 37 % 

pacientů. Jako lokální léčba se začala využívat inhalace steroidů, což vedlo k vývoji 

nazálních inhalačních přístrojů (www.cfmedicine.com). 

Ještě v 60. letech umírala většina pacientů v dětském věku, nicméně existují 

i zmínky o dospělých pacientech. První klinika pro dospělé pacienty s CF vznikla 

v Londýně, u většiny pacientů byla CF diagnostikována až po 10. roce života, jednalo se 

tedy zřejmě o mírnější formu onemocnění (Hodson et al., 2007, str. 8). 

Průměrný věk přežití pacientů s CF se postupně zvyšoval, k dispozici byly ale 

stále poměrně neefektivní enzymatické doplňky. Většina pacientů držela nízkotučnou 

dietu, aby se zabránilo velmi nepříjemným střevním příznakům. Kunstadter 

s Mendelsohnem popsali v roce 1961 použití anabolických steroidů, které přineslo 

výrazný nárůst hmotnosti pacientů. Stejné výsledky zaznamenal i Shwachman 

(www.cfmedicine.com). 

Začala se využívat nová aminoglykosidová antibiotika a semi-syntetický 

penicilin, průměrný věk dožití stoupl na deset let (Doershuk, 2001). 

Webb ve studii z roku 1962 klinicky hodnotil nový mukolytický lék 

acetylcystein. Pacienti lék inhalovali či spali ve stanu, kde byl lék nebulizovaný. Webb 

popisuje lék jako velmi účinný s téměř nulovými vedlejšími účinky 

(www.cfmedicine.com). 

Od roku 1962 mají pacienti s CF k dispozici anti-stafylokokové antibiotikum 

oxacillin. Huang spolu se svými kolegy v roce 1963 publikovala první dlouhodobou 

studii o anti-stafylokokové terapii. Bakterie si na antibiotikum nevytvořily ani při 

dlouhodobém užívání rezistenci a kolonizace S. aureus byla používáním léku 

redukována. Terapie se dnes ve Velké Británii doporučuje u všech dětí mladších tří let 

(www.cfmedicine.com). 

Doershuk et al. v roce 1965 publikovali studii, ve které u 49 pacientů zkoušeli 

profylaktickou léčbu. U pacientů nedošlo k prokazatelné progresi stavu plic a úmrtnost 

celé skupiny byla pouze 2 %. Závěry studie podpořily nutnost včasné diagnostiky 

a profylaktické léčby u pacientů s CF, která v této době nebyla obvyklá. Většina lékařů 

čekala, než se příznaky nemoci vyvinou (www.cfmedicine.com). 
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V 60. letech byla popsána infertilita u mužů, ale také první těhotenství ženy 

s CF. Žena však zemřela 6 týdnů po porodu (Hodson et al., 2007, str. 8). 

V té době začaly být poklepy a vibrace na hrudní stěnu považovány za efektivní 

způsob k odstranění sputa z dýchacích cest. Denton ve studiích z roku 1962 porovnával 

účinek mechanického perkusoru s kontrolním perkusorem bez vibrací na 23 pacientech 

s CF, prokazatelně větší efekt zaznamenal po použití perkusoru s vibracemi. Maxwell  

a Redmond (1979) porovnávaly účinnost manuálních a mechanických poklepů. 

V účinnosti obou metod nebyl žádný rozdíl. Všichni rodiče i pacienti však preferovali 

mechanický perkusor (Obrázek 8 a 9), který pacientům umožňuje provádět terapii 

samostatně, zatímco fyzioterapeuti dávají přednost manuální terapii 

(www.cfmedicine.com). 

 
Obrázek 8. Perkusor Equi-Med (Maxwell, Redmond, 1979) 

 

 
Obrázek 9. Pacient používající perkusor (Maxwell, Redmond, 1979) 

 

V 60. letch začaly být kromě poklepů využívány nové techniky hygieny 

dýchacích cest.  

http://www.cfmedicine.com/
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Autogenní drenáž vyvinul v roce 1967 Jean Chevallier v Belgii, posléze začala 

být využívaná po celé Evropě (Fink, 2007). 

Techniku silového výdechu poprvé popsali v roce 1968 Thompson a Thompson 

jako 1–2 huffingové výdechy přes otevřené dýchací cesty (Fink, 2007). 

4.5 Sedmdesátá léta 

V roce 1964 byla popsána kolonizace P. aeruginosa, nebylo ale jisté, zda jde  

o důležitý patogen. Až roku 1976 začala být chronická infekce P. aeruginosa spojována 

se špatnou prognózou. V dánském CF centru v Kodani od roku 1981 začali být pacienti 

kolonizovaní P. aeruginosa izolováni od pacientů bez infekce (Hodson et al., 2007, str. 

7, 9). 

Lararya-Cuasay et al. v roce 1977 publikovali jednu z prvních zpráv 

o přítomnosti B. cepacia v respifační flóře pacinetů s CF izolovanou mezi lety 1973 

a 1976. Teprve v roce 1983 se začaly objevovat zprávy o problémech, které působí 

v léčbě CF (www.cfmedicine.com). 

V roce 1972 popsal Stern použití heparinového uzávěru, který umožňoval 

opakované podávání dávek intravenózních antibiotik u dětí s CF. Umožnil postupné 

zapojení pacientů do řízení jejich intravenózní léčby nejprve v nemocnici a posléze 

i doma. Intravenózní léčba antibiotiky zlepšila přežití pacientů, přibližný průměrný věk 

dožití pacientů s CF stoupl na 15 let (www.cfmedicine.com; Doershuk, 2001). 

První zpráva dokumentující výhodu péče o pacienty s CF ve specializovaných 

CF centrech přišla z Dánska. Přežití pacientů léčených v Kodani v CF centru bylo 

výrazně lepší než přežití pacientů léčených místními lékaři. Obdobné výsledky udávala 

i Velká Británie. Začala se častěji využívat intravenózní antibiotika. Pravidelné 

podávání intravenózních antipseudomonádových antibiotik u chronicky infikovaných 

pacientů je spojeno s výrazným poklesem mortality z 10–20 % v roce 1976 na pouhé  

1–2 % v letech 1984–1985 v dánské CF klinice v Kodani. V 70. letech se 45 % pacientů 

z nejlepších center CF v USA dožívalo 20 let (Hodson et al., 2007, str. 8-9; Cohen-

Cymberknoh et al., 2011). 

V Dánsku na základě práce prof. Høiby začali používat pravidelné tříměsíční 

aplikace intravenózních antibiotik u pacientů s chronickou infekcí P. aeruginosa 

(www.cfmedicine.com). 
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Roku 1974 Rucker a Harrison publikovali jednu z prvních zpráv o domácí 

intravenózní antibiotické terapii. Podávání gentamicinu, ale také colistinu, proběhlo bez 

větších komplikací (www.cfmedicine.com). 

Schwachman již v roce 1970 prosazoval názor, že včasná diagnostika – před 

třetím měsícem života dítěte – přináší výrazně lepší výsledky v pediatrii. Brzké zahájení 

profylaktické plicní terapie, používání mlžného stanu, fyzioterapie a orální antibiotika 

tedy přinášejí pacientům kvalitnější a delší život (Schwachman et al., 1970). 

Konvenční fyzioterapie je popsána v dokumentech z roku 1970. Jde o kombinaci 

posturální drenáže a manuálních technik, které mohou obsahovat poklepy, mačkání, 

třesení a vibrace. Sekret je poté odstraněn spontánním či kontrolovaným kašlem. 

Někteří fyzioterapeuti používali také usilovný výdech (huffing) (Pryor et al., 1979; 

Flower et al., 1979; Daniels, 2010). 

V 70. letech začal být ve fyzioterapii využíván pozitivní výdechový přetlak 

(positive expiratory pressure – PEP). První pomůckou využívající PEP byla PEP maska. 

Maska byla vytvořena v Dánsku v 70. letech a do fyzioterapeutické praxe ji uvedla 

Mette Falk. Na začátku 80. let začaly být techniky využívající PEP postupně využívané 

také u kojenců.(Lannefors et al., 2004; Vávrová, 2006, str. 234-235; Pisi, Chetta, 2009). 

Flower et al. ve studii z roku 1979 testovali novou mechanickou pomůcku – tzv. 

Salford perkusor. Poklepy prováděné fyzioterapeutem či rodiči však byly nekonstantní 

a nedosahovaly stejně vysokého intratorakálního tlaku jako při použití perkusoru. Tlak 

byl měřen na kadaverech a dobrovolnících pomocí ezofageálního balonku. Perkusor 

tvořil stejně vysoký a více konstantní intratorakální tlak od 25 do 30 cmH2O. Pokud byl 

perkusor dostatečně silně přitisknut proti hrudní stěně, dosažení maximálního 

intratorakálního tlaku bylo ozřejměno zachvěním hlasu. Nemocniční a domácí užívání 

perkusoru ukázalo, že je užitečný v prvních stadiích fyzioterapie a umožňuje 

adolescentům a dospělým samostatnou léčbu. Lehké použití a efektivita měly umožnit 

rodičům zlepšit kvalitu jejich léčby u malých dětí (Flower et al., 1979). 

Navzdory počáteční popularitě u některých rodičů perkusor nezačal být 

využíván britskými fyzioterapeuty, kteří obecně z mechanických pomůcek nebyli příliš 

nadšeni. O tom svědčí i pozdější nedostatek nadšení pro vysokofrekvenční oscilační 

vestu vytvořenou v roce 1988, která se naopak stala díky práci Warrena Warwicka 

(1991) standardem ve fyzioterapii v USA. V Británii si však tato nová mechanická 

pomůcka získávala oblibu jen velmi pomalu (www.cfmedicine.com). 
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Na počátku 70. let Crozier opustil tradiční nízkotučnou dietu u pacientů s CF 

a od roku 1972 změnil jídelníček svých pacientů na stravu s vysokým obsahem 

nasycených tuků. Pacienti každý den polykali kapsle Cotazym obsahující pankreatické 

enzymy (www.cfmedicine.com). 

S prodlužujícím se věkem přežití se začal zvětšovat zájem o nutriční stav 

u adolescentů, jejichž stav se progresivně zhoršoval kvůli nedostatečnému příjmu 

energie, malabsorpci a katabolickému efektu stále přítomné plicní infekce. S vývojem 

účinnějších acidorezistentních pankreatických enzymů byl pacientům povolen normální 

příjem tuků ve stravě. Enzymy se z kapslí uvolňovaly až v zásadité části tenkého střeva, 

byly tak chráněny před zničením žaludečními kyselinami. Na konci 70. let studie 

prokázaly, že dobrý nutriční stav pacienta souvisí s lepší prognózou (Hodson et al., 

2007, str. 9; www.cfmedicine.com). 

Mitchell-Heggs et al. (1976) publikovali první zprávu z Evropy o pacientech 

starších 12 let léčených v Brompton Hospital v Londýně na oddělení pro dospělé 

pacienty s CF. Průměrný věk pacientů při první návštěvě byl 17 let, pacienti byli 

sledování v průběhu čtyř let. 71 % pacientů mělo vážné onemocnění plic, 95 % 

pankreaticky insuficientní, tři pacienti měli DM.  

Pacientský registr CF Foundation založený Warrenem Warvickem v roce 1964 

ukazuje vzrůst mediánu přežití, a to ze 14 let v roce 1968 na 20 let v roce 1977 (Hodson 

et al., 2007, str. 10). 

K testování CF u novorozenců se navrhovala řada různých testů. Mekoniový 

test, potní test, analýza množství elektrolytů obsažených v parotické sekreci. Nakonec 

se začal využívat test reakce imunoreaktivního trypsinu s kapkou krve z patičky dítěte 

(Hodson et al., 2007, str. 8). 

Cain et al. v roce 1972 publikovali jednu z prvních zpráv o mekoniovém 

screeningu s využitím testu na přítomnost albuminu v moči, jak navrhli Werner Schutt 

et al. v roce 1968. Nicméně test imunoreaktivního trypsinu (IRT) z kapky krve se ukázal 

jako lepší a začal se využívat (www.cfmedicine.com). 

Robinson a Eliot (1976) využili novou techniku pro diagnostiku CF: měřili 

aktivitu enzymu stolice na suchých vzorcích stolice novorozenců. Z prvních 6000 testů 

zjistili tři případy CF. Test byl navržen jako vhodný pro novorozenecký screening CF, 

nicméně byl brzy nahrazen testem IRT z kapky krve. 

Crossley et al. v roce 1979 publikovali studii, ve které využili k diagnostice CF 

měření množství IRT. Heeley v roce 2009 uvedl, že by místo 12mm krevní skvrny (jak 
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uváděla Crossley) mohly být výsledky potvrzeny pomocí 4mm krevní skvrny, což je pro 

běžné zkoušky praktičtější (www.cfmedicine.com). 

4.6 Osmdesátá léta 

V roce 1981 bylo vyšetření CF přidáno do programu novorozeneckého 

screeningu na Novém Zélandu a v Austrálii (www.wikipedia.org). 

Profesor Quinton v roce 1983 objevil základní defekt u CF, a to impermeabilitu 

buněčných membrán pro chloridy. V roce 1987 byl lokalizován gen CF na raménku 

7. chromozomu. V srpnu 1989 Tsui, Collins a Riorgan identifikovali CF gen pomocí 

reverzního klonování (Vávrová, 2006, str. 18; Doershuk, 2001). 

Bryson et al. v roce 1944 jako první popsali použití nebulizovaného penicilinu, 

di Sant'Agnese jej začal využívat při léčbě pacientů s CF (www.cfmedicine.com). 

Hodson et al. (1981) prokázala příznivé účinky nebulizovaných anti-

pseudomonádových antibiotik na stav pacientů s CF, inhalační antibiotika se začala 

hojně využívat ve Velké Británii, později i v USA.  

Dnes se inhalačně podává především tobramycin nebo kolomycin. První zprávu 

o použití nebulizovaného kolomycinu k vyhubení infekce P. aeurinosa publikovali roku 

1985 Littlewood et al. Sawicky et al. ve studii z roku 2012 spojují užívání inhalačního 

roztoku tobramycinu s prokazatelným snížením mortality mezi pacienty s CF 

(www.cfmedicine.com). 

Postupně přibývalo specializovaných CF center. Jejich pozitivní vliv na stav 

pacientů ukazuje zpráva z Austrálie. Všichni pacienti zde navštěvovali specializované 

centrum a jejich přežití bylo lepší než v Anglii a Walesu, kde byla většina péče 

soustředěna v pediatrických klinikách lokálních nemocnic. V roce 1982 proto Britská 

pediatrická asociace, UK Working Party on CF (WPCF), doporučila kontakt všech 

pacientů s CF se specializovanými centry (Hodson et al., 2007, str. 10). 

Během 80. let se začaly využívat nové fyzioterapeutické techniky, v USA se 

začala používat vysokofrekvenční oscilační vesta, která se vzácně využívá i ve Velké 

Británii (Hodson et al., 2007, str. 10). 

Studie prováděné během 80. let v západním Midlandu a ve Walesu ve Velké 

Británii ukázaly, že po včasné diagnóze novorozeneckým screeningem musí následovat 

efektivní léčba (Hodson et al., 2007, str. 9). 

V 80. letech byly také vytvořeny nové acidorezistentní enzymy pro 

pankreatickou substituci. Zlepšily nejen příjem tuků a nutriční stav pacientů, ale také 
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symptomy a kvalitu života pacientů, kteří tak mohli tolerovat normální příjem tuků ve 

stravě. Medián přežití stoupl na 25 let (Hodson et al., 2007, str. 11; Doershuk, 2001). 

Vyšší věk přeživších pacientů si vyžádal vývoj CF center pro dospělé, tato praxe 

se ale značně liší v jednotlivých zemích v závislosti na dostupnosti specializované péče 

pro dospělé s CF. V důsledku toho se v některých zemích o dospělé s CF starají stále 

pediatři. Ačkoliv se přežití pacientů diagnostikovaných v raném dětství neustále 

zlepšuje, pacienti, kteří se dožijí dospělosti, jsou stále minoritou v porovnání se všemi 

CF pacienty v populaci (Mehta, 2010). 

Dechové a tělesné cvičení jako doplněk léčby popsal MacMahon již v roce 1915. 

Jako součást péče o CF se začalo tělesné cvičení zavádět postupně koncem 70. 

a začátkem 80. let. V dnešní době doporučuje fyzický trénink většina CF center. 

Existuje stále více důkazů, že hygiena dýchacích cest (airway clearance – AC) 

v kombinaci s tělesným cvičením může vést k dalšímu zlepšení funkce plic v porovnání 

s technikami hygieny dýchacích cest (airway clearance techniques – ACT) samostatně. 

Dobrá mobilita hrudníku dovoluje provádět efektivně ACT. Fyzické zatížení ve 

vzpřímené pozici stimuluje růst kostí, čímž se snižuje riziko vzniku osteopenie  

a osteoporózy v dospělém věku (Pryor, 1999; Lannefors et al., 2004; Pryor in Bush, 

2006, str. 306). 

Elbasan et al. (2012) hodnotili účinky hrudní fyzioterapie a aerobního 

cvičebního tréninku na fyzickou kondici u malých dětí s CF. Použití aktivního cyklu 

dechových technik (active cycle of breathing techniques – ACBT) spolu s cvičebním 

tréninkem u mladých klinicky stabilních pacientů s CF zlepšilo pružnost hrudníku  

a parametrů, jako je svalová pružnost, síla a vytrvalost.  

Velmi důležitým pokrokem u pacientů, kteří dosáhli konečného stadia 

onemocnění, se stala transplantace srdce a plic (od roku 1985). Dále se začaly provádět 

oboustranné transplantace plic a transplantace jater (Hodson et al., 2007, str. 11). 

4.7 Devadesátá léta 

V roce 1992 Mennie a kolegové publikovali první zprávu o prenatálním 

screeningu CF v porodnicích v Edinburgu. Ze 4348 žen 14 % screening odmítlo a 13 % 

jej nepodstoupilo z jiných důvodů. Mezi 3165 ženami bylo 111 přenašeček, čtyři z nich 

měly i manžela–přenašeče. Všechny čtyři páry se rozhodly pro prenatální diagnostiku. 

Jedno těhotenství s postiženým plodem bylo přerušeno. Prenatální screening se stal 

v Edinburgu běžným, nakonec byl ale v roce 2005 přerušen. Jednak z důvodu zlepšující 
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se prognózy CF a také kvůli zavedení novorozeneckého screeningu ve Skotsku 

(www.cfmedicine.com). 

Dnes se prenatální screening provádí pouze v rizikových rodinách, kde se již 

jedno dítě s CF narodilo. Provádí se vyšetření mutací genu CFTR u plodu z buněk 

odebraných z placenty či amniocentézou. Může být také využita metoda preimplantační 

diagnostiky; jedná se o umělé oplodnění, do kterého jsou vybraná pouze zdravá embrya 

(www.novorozeneckyscreening.cz). 

Inhalační léčba je pro pacienty s CF stále důležitější, od 90. let se stala nedílnou 

součástí respirační fyzioterapie. Její účinky závisejí na podaném léku, využívají se 

bronchodilatancia, mukolytika, steroidy, antibiotika apod. Během inhalace a po jejím 

dokončení se aplikují drenážní techniky k odstranění sputa. Od roku 1995 se využívá 

inhalace dornázy alfa (Lannefors et al., 2004; Smolíková, 2009). 

Fitzgerald et al. (2005) srovnávali účinek dornázy alfa 30 minut před fyzioterapií 

a 30 minut po ní, nebyl zjištěn žádný statisticky signifikantní rozdíl ve zlepšení FVC  

a FEF25-75. Studie dále zjistila, že u pacientů chronicky kolonizovaných P. aeruginosa 

dochází k většímu zlepšení FEV1, pokud se dornáza alfa podává po terapii.  

 Novorozenecký screening CF (new born screeing – NBS) se provádí z kapky 

krve odebrané novorozenci z patičky. Provede se vyšetření koncentrace IRT, jehož 

hladina je u novorozenců s CF zvýšená. Pokud jsou výsledky vyšetření pozitivní, 

následuje analýza DNA. Pro ověření výsledků se může využít potní test, který poskytne 

nejefektivnější screeningový protokol. Hodnocení IRT z kapky krve se zavedlo roku 

1983 a začaly se realizovat pilotní studie NBS v Lombardii. V letech 1983–1992 se 

prováděl screeningový program IRT/IRT. Následně v letech 1993–1998 byla přijata 

strategie IRT/DNA/IRT s testováním delta F508 u všech novorozenců se zvýšeným 

množstvím trypsinu. Od září 1998 se analýza DNA provádí pomocí oligonukleotid-

ligačního testu, což umožnilo identifikaci 34 nejčastějších mutací genu CFTR 

(Paracchini et al., 2012; www.genes-r-us.uthscsa.edu). 

Poté, kdy v 80. letech Quinton objevil základní defekt CF, se začaly objevovat 

pokusy o genovou terapii CF. Zabner et al. (1993) využili ke genovému přenosu 

adenovirus, přechodně došlo k opravě vady chloridového transportu v nosním epitelu 

u pacientů s CF. Přenos genů se ale ukázal náročnější, než se původně myslelo. 

Dodge (2006) spolu se svými kolegy publikoval studii, která shrnuje mortalitu  

a přežití pacientů narozených ve Velké Britínii v letech 1968–1992. V prvním roce 

života zemřelo 40 % pacientů narozených v letech 1968–1970, 16 % pacientů 
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narozených v letech 1977–1979 a pouze 4 % pacientů narozených v období mezi rokem 

1992 a 1994. 

 V průběhu 90. let se začaly objevovat názory, že aplikace posturální drenáže 

s poklepy (PD&P) může mít negativní vliv na pacienty. Během léčby zahrnující 

posturální drenáž fyzioterapeuti pozorovali a objektivně změřili nežádoucí účinky, které 

zahrnovaly desaturaci, diskomfort až bolest a gastroezofageální reflux (GER). GER 

může vést k aspiraci žaludečního obsahu a šťáv, a tak způsobovat poškození tkáně plic  

a jícnu. Prevalence GER u kojenců do jednoho roku je 18–40 %, u malých dětí s CF 

mezi 35 % a 81 %. Foster et al. popsali v roce 1983 spojení mezi hrudní fyzioterapií  

a GER u malé skupiny dětí s CF (Lannefors et al., 2004; Pryor in Bush, 2006, str. 302). 

V posledních 40 letech se léčba CF změnila nejvíce, proto jsou velmi důležité 

pozitivní socioekonomické změny v zemích střední a východní Evropy po roce 1990. 

V roce 1990 proběhl s pomocí Světové zdravotnické organizace (WHO, World Health 

Organization) kurs zaměřený na výuku moderních metod ve fyzioterapii pro pracovníky 

bývalých východoevropských zemí. Francouzská organizace Oeuvre de Santé pour 

l´Enfance Déshéritée poskytla Československé republice některé pomůcky, např. první 

pulzní oxymetr a flutter (Mehta, 2010; Vávrová, 2014). 

V roce 1992 založili u nás rodiče dětí s cystickou fibrózou Klub nemocných CF, 

Klub funguje dodnes a snaží se zlepšovat kvalitu života pacientů s CF a zvyšovat 

informovanost veřejnosti o CF (Vávrová, 2014; www.cfklub.cz). 

V letech 1995–1997 se v ČR začal využívat respirační handling (RH), 

kterývyužívá principů z vývojové kinezioterapie, uplatňuje kontaktní dýchání, reflexně 

modifikované dýchání, modifikovanou autogenní drenáž a asistovanou autogenní 

drenáž. Respirační handling (Obrázek 10) je zajištěn manuálním kontaktem na přesně 

daných místech na těle dítěte v různých jeho polohách. Dítě musí danou polohu 

akceptovat, nesmí ublinkávat, pokašlávat či brečet, polohy s hlavou dolů jsou 

kontraindikovány. Metoda se snaží zabránit vzniku chybných motorických vzorů 

dýchání, chronické únavě pomocných dýchacích svalů a deformitám hrudníku (Obrázek 

11). Prvky respiračního handlingu se uplatňují i ve fyzioterapii dospělých, např. polohy 

těla (Smolíková, Máček, 2010, str. 138-140; Smolíková, Horáček, Kolář, 2001). 
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Obrázek 10. Respirační handling – stimulace dechových pohybů hrudníku (Smolíková, 2009) 

 

 
Obrázek 11. Deformita hrudníku a syndrom přetíženého svalstva (Smolíková, 2009) 

 

V Československu se od roku 1986 pořádaly rekondiční tábory i víkendová 

setkání pacientů s CF a jejich rodin. Pacienti infikovaní P. aeruginosa byli od ostatních 

odděleni, o B. cepacia se však tehdy ještě nevědělo, a tak se mnoho pacientů navzájem 

infikovalo. Roku 1998 se uskutečnil poslední rekondiční tábor a pacienti začali být 

separováni podle typu kolonizace dýchacích cest (Vávrová, 2014). 
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4.8 Dvacáté první století 

Prognóza CF se v průběhu let dramaticky zlepšila hlavně v důsledku zavedení 

agresivní léčby k optimalizaci výživy a díky rostoucímu globálnímu zavádění NBS 

(Hoo et al., 2012). 

Vyšetření CF bylo přidáno do programu NBS nejprve na Novém Zélandu  

a v Austrálii a to v roce 1981 a postupně se zavádělo i v dalších zemích. Dnes se 

provádí v USA (www.cff.org), Kanadě, kde první provincií byla Alberta v roce 2007 

(Lilley et al., 2010), a většině států Evropské unie. V České republice se NBS CF 

provádí od roku 2009. Švýcarsko bylo jednou z posledních zemí, které NBS přijalo, a to 

v roce 2011 (www.wikipedia.org). 

Před zavedením NBS byli pacienti diagnostikováni na základě klinických 

příznaků, např. v Německu se na základě klinického vyšetření diagnostikuje CF u 59 % 

pacientů. V té době již mnoho z nich mělo komplikace, např. nízkou hmotnost či 

poškozené plíce, kterým by se mohlo včasnou diagnostikou a terapií předejít (Nährlich, 

Zimmer, 2013). 

Poslední údaje potvrzují, že neschopnost provést včasnou diagnostiku negativně 

ovlivňuje prognózu pacienta. Děti, u kterých byla CF diagnostikována pomocí NBS, 

byly v lepším nutričním stavu a podstoupily méně dlouhodobé terapie než jejich 

vrstevníci diagnostikovaní na základě klinických projevů. V FEV1 žádný rozdíl nebyl. 

Děti diagnostikované později se mohou dožít dospělosti, ale v celkově horším klinickém 

stavu (Mahta, 2010; Cohen-Cymberknoh et al., 2011). 

Dle Simse et al. (2007) měli pacienti diagnostikovaní pomocí NBS nižší 

nemocnost, přijímali méně ošetření, ale přesto měli stejné funkce plic.  

Farrell ve svém komentáři o významu včasné diagnostiky pro léčbu pacientů 

s CF uvádí, že včasná diagnostika je prognosticky významná. Pro zlepšení výsledků 

terapie CF doporučuje stanovení diagnózy, a tedy zahájení léčby nejpozději ve dvou 

měsících života dítěte (Farrell, 2007). 

Nejnovější čísla odhadují střední délku života u jedinců s CF narozených 

v letech 2000–2003 okolo 40 let. Tyto výpočty předpokládají, že současná věkově 

specifická mortalita bude pokračovat. Nicméně její zlepšování stále probíhá, což 

naznačuje, že medián přežití 50 let je pro pacienty narozené po roce 2000 stále 

pravděpodobnější (Osman et al., 2010). 
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Pokrok v klinické péči o pacienty s CF ve specializovaných centrech, 

charakteristický pro 80. léta, pokračuje dodnes. Novorozenecký screening, včasná 

diagnostika a terapie před vznikem chronického plicního postižení, včasná léčba 

infekce, vývoj nových léčiv (např. dornáza alfa, inhalační antibiotika) vedou ke zlepšení 

zdravotního stavu a přežití pacientů s CF. Nicméně, s přibývajícím věkem dožití se 

objevují dříve ojedinělé komplikace jako diabetes mellitus, osteoporóza, onemocnění 

jater a infertilita (Hodson et al., 2007, str. 12). 

Prvotní nadšení pro genovou terapii, které nastalo po identifikaci mutace genu 

CFTR v roce 1989, postupně opadlo. Hlavním důvodem bylo zřejmě zjištění, že genový 

přenos do plic je mnohem obtížnější, než se původně myslelo, a také skutečnost, že 

klinické testy jsou drahé a obtížně proveditelné. Problémy spojené s opakovaným 

podáváním adenovirů a adeno-asociovaných virů vedly v klinických studiích k zaměření 

na nevirové látky (www.cfmedicine.com). 

The UK Gene Therapy Consortium ve studii na zvířecích modelech posuzovalo 

účinek tří nevirových látek. Jako nejúčinnější se ukázalo GL67A (McLachlan et al., 

2011). 

UK Gene Therapy Consortium zahájilo v roce 2012 studii zahrnující 130 

pacientů s CF. Studie probíhá v Royal Brompton Hospital v Londýně, ve Western 

General Hospital a v Royal Hospital for Sick Children v Edinburgu. Gen CFTR je do 

buněk dýchacích cest vpravován prostřednictvím GL67A. Někteří pacienti ale s léčbou 

ještě nezačali, studie proto nemůže být uzavřena do poloviny roku 2014, jak se původně 

předpokládalo (www.cfgenetherapy.org.uk). 

V současné době není žádná genová terapie schválená pro použití u pacientů 

s CF (Derichs, 2013). 

V roce 2003 byl v České Republice založen registr CF, který je součástí 

celoevropské CF databáze. Snaží se kompletovat data o počtu a věkovém složení 

pacientů v ČR narozených od roku 2003. V současné době má informace o 680 

pacientech (Obrázek 12, Obrázek 13). V roce 2012 bylo v ČR ustanoveno pět center 

vysoce specializované zdravotní péče o pacienty s CF. Ve stejném roce bylo přijato 

motolské centrum do European CF Society Clinical Trials Network (Vávrová, 2014). 
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Obrázek 12. Rozložení věku 680 pacientů z Českého registru CF při stanovení jejich diagnózy 

(www.cfregistr.cz) 

 

 
Obrázek 13. Kaplan-Mayerova křivka přežití českých CF pacientů (Smolíková, 2009) 
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5 Přehled technik hygieny dýchacích cest 

Moderní fyzioterapie je kombinací inhalační léčby, technik hygieny dýchacích 

cest, fyzického cvičení a edukace o onemocnění a léčbě (Lannefors, 2004). 

Dobrá hygiena dýchacích cest (airway clearance, AC) je klíčovým bodem ve 

fyzioterapii pacientů s CF a je považována za nedílnou součást jejich léčby. Existuje 

mnoho technik hygieny dýchacích cest (airway clearance techniques, ACT) 

individuálně přizpůsobených potřebám pacientů s CF. ACT se snaží zabránit vzniku 

nefunkčních periferních dýchacích cest a vzniku atelektáz, prokazatelně zlepšují 

mukociliární clearance a výměnu plynů, dále redukují plicní komplikace u pacientů 

s CF (Pisi, Chetta, 2009; Lannefors, 2004; Cohen-Cymberknoh et al., 2011).  

Ve Velké Británii se nejčastěji využívá aktivní cyklus dechových technik, 

autogenní drenáž, PEP systém, oscilační PEP, neinvazivní ventilace a cvičení. V USA je 

rozšířené používání vysokofrekvenční oscilační vesty. Dále se v rámci ACT využívá 

intrapulmonální ventilace (Daniels, 2010). 

5.1 Autogenní drenáž 

Autogenní drenáž (AD) využívá vědomě řízené, pacientem modifikované 

dýchání s cílem maximalizovat expektoraci s minimálním uzavřením dýchacích cest.  

Základním principem AD je transport hlenu z periferních do centrálních 

dýchacích cest ve třech fázích (Obrázek 14): odlepení, shromáždění a evakuace 

uvolněných hlenů. Pomocí huffingu je následně nahromaděný hlen odstraněn 

z dýchacích cest (Fink, 2007).  

 
Obrázek 14. Tři fáze dýchání během antogenní drenáže (http://www.cfww.org) 

odlepení shromáždění evakuace 
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Drenáž se provádí vsedě či vleže, její součástí jsou i další prvky, které pomáhají 

odlepit a sesbírat hlen, jako např. manuální kontakty a manévry, manuální pružení  

a jemné exspirační komprese hrudníku (Obrázek 15). AD může být kombinována 

s flutterem či jinými trenažéry a s inhalací (Smolíková, Máček, 2010, str. 77; Vávrová, 

2006, str. 234). 

 

Obrázek 15. Autogenní drenáž u pětiletého chlapce (Smolíková, 2009) 

 

U pacientů s bronchiálním zahleněním AD postupně začátkem 70. let a v 80. 

letech plně nahradila PD&P (Smolíková, Horáček, Kolář, 2001). 

Pfleger porovnával autogenní drenáž s vysokým pozitivním výdechovým 

přetlakem a zjistil prokazatelné zlepšení plicních funkcí u obou technik. Davidson et al. 

hodnotili v dvouleté studii preference pacientů pro AD versus PD&P. Nenalezli žádný 

rozdíl v klinickém stavu pacientů či ve výsledcích plicních funkčních testů (pulmonary 

function test, PFT), ale na konci prvního roku téměř polovina pacientů ze skupiny AD 

odmítla přejít na PD&P, neboť se jim zdála AD efektivnější (Fink, 2007).  

Miller et al. (1995) porovnávali AD a ACBT v polohách PD, ke zlepšení 

ventilace došlo u obou technik srovnatelně, nicméně ke zlepšení FEV25-75 došlo u více 

pacientů na AD než na ACBT. 

5.1.1 Asistovaná autogenní drenáž 

Asistovaná autogenní drenáž (AAD), kterou speciálně pro kojence upravil 

Belgičan Filip van der Gindetdeuren, je založena na principech AD a je používána 

u kojenců, malých dětí a nespolupracujících pacientů, kteří nejsou schopni techniky 
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provádět samostatně. Terapeut manuálně stimuluje hrudník do výdechu, vytváří jemné 

vibrace a čeká na spontánní kašel kojence. Citlivě následuje dechový vzor pacienta, 

protože komprese hrudníku či použití nadměrné síly může vyvolat rezistentní reakci 

pacienta (Lannefors, 2004; IPG/CF, 2009; Smolíková, Máček, 2010, str. 132). 

AAD se kombinuje s pohupováním na míči, což slouží k relaxaci kojence, 

kterého drží, ve vertikální poloze, terapeut v náruči. Kojenec musí sedět vzpřímeně, 

zhroucená poloha může vést k predispozici GER během terapie. Dále se mohou 

používat elastické pásy, které optimalizují tvar hrudníku a funkci dýchacích svalů 

(IPG/CF, 2009). 

Van Ginderdeuren et al. zkoumali, zda AAD neprovokuje GER u kojenců, žádná 

provokace spojená s touto technikou však nebyla zjištěna. V kontrolní studii měřící pH 

v jícnu a v dýchacích cestách kojence po dobu 24 hodin prokázali autoři dokonce 

pozitivní vliv kontaktního dýchání spojeného s pomalým pohupováním na míči 

(Lannefors, 2004; Smolíková, Horáček, Kolář, 2001). 

5.1.2 Modifikovaná autogenní drenáž 

Modifikovaná autogenní drenáž (MAD) je základní drenážní technikou kojenců, 

využívá aplikace kontaktního dýchání v horizontálních polohách (vleže na břiše, vleže 

na zádech a vleže na boku), ale i ve vertikální poloze. V průběhu terapie je potřeba 

pravidelně odsávat uvolněný bronchiální sekret. Během MAD jsou důležité zásady 

manuálních kontaktů, manipulace s dítětem a jeho poloha během dne. Poloha hlavy je 

totiž výrazným stimulačním, ale i inhibičním faktorem při dechové facilitaci. Délka 

cvičební lekce je individuální, závisí na aktuálním stavu dítěte (Smolíková, Máček, 

2010, str. 131). 

5.2 Aktivní cyklus dechových technik 

Aktivní cyklus dechových technik (ACBT) vytvořili Pryor a Webber v Royal 

Brompton Hospital v Londýně. ACBT může být stejně efektivně prováděn s asistentem 

jako bez asistenta, což umožňuje pacientům větší samostatnost (Pisi, Chetta, 2009; 

Pryor, 1999). 

ACBT obsahuje tři samostatné techniky dýchání, které na sebe navazují,  

a pacient je může kombinovat podle potřeby. Jednotlivé techniky aktivního cyklu jsou 

kontrolované dýchání, cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku a technika silového 

výdechu a huffing (Smolíková, Máček, 2010, str. 79). 
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Mnoho krátkodobých studií porovnávalo účinnost ACBT s dalšími technikami 

AC, studie se shodují v závěru, že jde o stejně efektivní techniku jako AD, PEP  

a oscilující PEP systém (Agent et al., 2011). 

Kontrolované dýchání (breathing control) je podle Smolíkové (in Vávrová, 

2006, str. 233) „uvolněné, odpočinkové dýchání bez cílené výdechové aktivace břišních 

svalů“. Přispívá ke koncentraci před zahájením fyzioterapie, poskytuje odpočinek 

v průběhu cvičení a usnadňuje kontrolu kašle (Smolíková, Máček, 2010, str. 80). 

Cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku (thoracic expansion exercises) využívá 

maximálního nádechu a následného krátkého pasivního výdechu. Opakuje se 3–4krát, 

poté následuje perioda kontrolovaného dýchání. Dochází k aktivaci kolaterální 

alveolární ventilace, a tak zlepšení celkové ventilace. Prohloubené inspirium je také 

jedním z mobilizačních prvků v oblasti hrudního koše (Smolíková, Máček, 2010, str. 

80; Wagener, Headley, 2003). 

Technika silového výdechu (the forced expiration technique – FET) je aktivní, 

svalově podpořený výdech obvykle zakončený krátkým zrychleným výdechem neboli 

huffingem (Smolíková, Máček, 2010, str. 80). 

Během huffingu se využívá různých objemů vydechovaného vzduchu, při 

nízkém plicním objemu se posouvá především hlen z periferních dýchacích cest, během 

vysokého plicního objemu naopak z proximálních dýchacích cest. Huffing tak nahrazuje 

kašel při expektoraci (Wagener, Headley,2003).  

Mead et al. obhajovali sérii kašle bez intervence nádechu k vyčistění „hlubších“ 

částí dýchacích cest. Z klinického pozorování se ale usoudilo, že provádění série kašle 

je více vyčerpávající než jeden krátký „huff“. Pryor doporučuje huffing začít středním 

plicním objemem a pokračovat nízkým plicním objemem (Pryor et al., 1979). 

Pryor et al. hodnotili techniku silového výdechu jako dodatek posturální drenáže 

v léčbě CF. Výsledek léčby 16 pacientů konvenční fyzioterapií porovnávali 

s fyzioterapií používající techniku silového výdechu bez asistence. Technika silového 

výdechu vyčistila více sputa v kratším čase než konvenční fyzioterapie. Druhá studie 

ukázala, že asistence již více nezlepší výsledky techniky silového výdechu. Technika 

tedy umožňuje pacientům, kteří dříve při léčbě potřebovali pomoc další osoby, 

efektivnější samostatnou léčbu (Pryor et al., 1979). 
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5.3 Pozitivní výdechový přetlak 

PEP systém dýchání využívá pozitivního výdechového přetlaku, který zvyšuje 

intrabronchiální tlak. Dýchací cesty tak zůstávají déle a více rozšířené, což umožňuje 

snadnější posun hlenu a jeho rychlejší odstranění a provzdušnění jinak nedostatečně 

ventilovaných periferních oblastí. PEP fyzioterapii dělí McIllwaine na tři typy: 1. nízký 

pozitivní výdechový přetlak (odpor 10–20 cmH2O), 2. vysoký pozitivní výdechový 

přetlak (odpor 40–100 cmH2O) a 3. oscilující pozitivní výdechový přetlak (Flutter, RC-

Cornet apod.) (Vávrová, 2006, str. 234; Agent et al., 2011). 

PEP maska představuje původní PEP techniku dýchání. Výdechový odpor se dá 

modifikovat pomocí barevných redukcí s otvorem od 1,5 do 5,0 mm. Pomocí 

manometru je monitorován výdechový tlak (Vávrová, 2006, str. 234-235). 

Použití PEP masky s usilovným výdechovým kašlem porovnává Tyrrell 

s konvenční fyzioterapií (dvě sezení posturální drenáže, poklepy a denní odkašlávání). 

PEP terapie sestávala z 10 dechů přes masku následovaných usilovným kašlem vsedě, 

což se opakovalo 20 minut dvakrát denně. Krátkodobá studie ukázala, že použití masky 

je stejně efektivní jako terapie konvenční fyzioterapií. Podle Tyrrella maska 

pravděpodobně není vhodná pro děti mladší 10 let, ale dospívající ji přijímají, protože 

jim poskytuje větší samostatnost (Tyrrell et al., 1986).  

Vysoký pozitivní výdechový přetlak (high-pressure PEP) publikovali 

Oberwaldner et al. Jde o modifikovanou techniku PEP masky vyvinutou speciálně pro 

starší jedince s CF. Vydechuje se proti odporu 40–100 cmH2O (Daniels, 2010; Vávrová, 

2006, str. 235). 

Oscilující PEP systém kombinuje vibrační a PEP efekty uvnitř dýchacích cest. 

Nejčastěji se využívá Flutter, RC-Cornet a Acapella. Aparátky jsou relativně levné, 

snadno přenosné a umožňují užití nezávisle na asistentovi (Smolíková, Máček, 2010, 

str. 83; Pryor in Bush, 2006, str. 306). 

Flutter (Obrázek 16 a 17) byl vyvinut ve Švýcarsku, jde o malé přenosné 

plastové zařízení, ve kterém je umístěno kuličkové ložisko. Kmitavý pohyb kuličky 

vytváří intrabronchiální chvění, které uvolňuje a posunuje hlen dýchacími cestami. Jeho 

používání není složité, ale úvodní instruktážní lekce by měla být provedena pod 

vedením respiračního fyzioterapeuta. Pacient by si jinak mohl špatným nastavením 

a používáním flutteru rychle osvojit chybný dechový návyk. Homnick et al. porovnávali 
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flutter s konvenční fyzioterapií, flutter byl efektivnější a pacienty byl lépe tolerován 

(Smolíková, Máček, 2010, str. 83-86; Pryor, 1999; Agent et al., 2011). 

 

Obrázek 16. Flutter – jeho jednotlivé díly a složený flutter (Smolíková, 2009) 

 

 

Obrázek 17. Flutter – složený (www.whabamedical.com) 

 

RC-Cornet (Obrázek 18), vytvořený v Německu, má tvar rohu, uvnitř trubice je 

rourka, která vytváří odpor. Proud vzduchu s rourkou pohybuje a tak vzniká jemné 

bronchiální chvění. Jeho funkce není závislá na cvičební poloze těla ani na působení 

gravitační síly, proto se doporučuje pacientům, kteří nejsou schopni sedu či se na 

cvičení nedokážou plně soustředit, např. nejmenším dětem. Cornet byl porovnán 

s flutterem a jejich výsledky v rámci AC byly srovnatelné (Smolíková, Máček, 2010, 

str. 86; Pryor, 1999). 



Bakalářská práce Vývoj diagnostiky a léčby cystické fibrózy v kontextu fyzioterapie 

54 

 

Obrázek 18. RC-Cornet (Smolíková, 2009) 

 

Acapella (Obrázek 19) funguje na principu zmenšeného a zvětšeného 

výdechového průtoku v průběhu jednoho výdechu. Mobilizuje hlen v dýchacích cestách 

a usnadňuje jeho vykašlávání. Může být zakončena náustkem či maskou. Acapella 

Choice je rozložitelná, díky tomu se dobře hygienicky ošetřuje a je tak vhodná pro 

pacienty s CF. Stejně jako RC-Cornet není její funkce závislá na poloze pacienta 

(Smolíková, Máček, 2010, str. 86-87; Daniels, 2010). 

 

Obrázek 19. Acapella Choice rozložená na jednotlivé díly (Smolíková, 2009)  

5.4 Neinvazivní ventilace 

Neinvazivní ventilace (noninvasive ventilation, NIV) se využívá jak pro noční, 

akutní a dlouhodobou ventilaci, tak pro AC. NIV využívají především pacienti 

s významnou atelektázou a pacienti, kteří používají NIV z důvodu respiračního selhání 

file://obrázek
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či noční hypoventilace. Využívání NIV pro AC u pacientů s CF je popsáno od roku 

1990. Ukázalo se, že NIV zlepšuje okysličení během fyzioterapie pro AC, důkazy  

o jejím vlivu na zlepšení odstranění sekretu ale chybí. NIV se může používat jako 

doplněk fyzioterapie, vhodná je např. u dušných pacientů, u kterých zlepšuje toleranci 

zátěže (Daniels, 2010).  

5.5 Posturální drenáž a poklepy 

V posturální drenáži (PD) se užívají specifické pozice (gravity-assisted position), 

které umožňují využití gravitace k posunutí sekretu v dýchacích cestách. Technika se 

ukázala účinnější než samostatné kašlání či dechové cvičení vsedě (Pryor, 1999). 

Existuje 12 poloh, jedna pro každý plicní segment. PD se kombinuje s poklepy 

(PD&P), hlubokým dechovým cvičením, vibracemi a huffingem. Posturální drenáž 

v pozici hlavou dolů byla tradiční a často užívaná metoda u kojenců v Evropě 

(Lannefors et al., 2004; Pryor in Bush, 2006, str. 302). 

Využití určité polohy během drenáže u pacientů s bronchiektázií a chronickým 

bronchiálním onemocněním popsal Ewart již v roce 1901 jako techniku „continuous 

postural method“. Prosazoval kontinuální drenáž během spánku v daných pozicích. 

Využívaly se pozice hlavou dolů s náklonem trupu 20–45°. Použití posturální drenáže 

s vibracemi a poklepy, v kombinaci s bronchodilatancii, byla v roce 1953 popsána jako 

účinnější prevence postoperační pulmonální atelektázy než samostatná dechová cvičení 

(Pryor, 1999; Lester, Flume, 2009; Lannefors et al., 2004). 

Tyrrell et al. (1986) popisovali regulerní CPT s PD&P jako jeden 

z nejdůležitějších aspektů v léčbě CF.  

Gallon ve studii z roku 1992 přezkoumával literaturu ohledně manuálních 

hrudních poklepů (manual chest percussion) a Thomas et al. zkoumali literaturu  

o mechanických poklepech (mechnical percussors). Zjistili sice fyziologické 

odůvodnění používání poklepů, ale klinická evidence byla neprůkazná. Přesný 

mechanismus, jakým poklepy napomáhají při posunu sekretu, není znám. Předpokládá 

se, že vzduch stlačený mezi dlaní a hrudníkem vytváří vibrace, které se přenášejí přes 

hrudní stěnu a uvolňují sekret přilepený ke stěně dýchacích cest (Pryor, 1999; Lannefors 

et al., 2004). 

Od původního provedení PD&P se postupně začalo ustupovat, jednak kvůli 

obavám z aspirace a GER, dále pak pro výsledky studií, které prokázaly srovnatelný či 

lepší drenážní efekt jiných ACT. Přesto se PD může stále používat, a to především  
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v přítomnosti plicního abscesu či lokalizované patologie. PD by se neměla používat 

samostatně, v praxi se většinou kombinuje s ACBT, AD a PEP. Cecins et al. prokázali, 

že poloha na boku u modifikované posturální drenáže (MPD) je stejně účinná jako 

poloha hlavou dolů. Všeobecně se PD upravuje a poloha hlavou dolů se vylučuje (Fink, 

2007; Agent et al., 2011). 

Polohové poklepové drenáže a klasická dechová cvičení na povel jsou dnes 

považovány za zastaralé metody rehabilitace. U pacientů s hyperreaktivitou  

a hypersenzitivitou stěn bronchů s tendencí k bronchiálním kolapsům jsou poklepy 

kontraindikovány. U kojenců se začaly využívat metody modifikované posturální 

drenáže (Obrázek 20), modifikované autogenní drenáže (MAD) a asistované autogenní 

drenáže (AAD) (Smolíková, Máček, 2010, str. 130; Smolíková, Horáček, Kolář, 2001). 

 
Obrázek 20. Polohy posturální drenáže a polohy modifikové posturální drenáže (Button et al., 2003) 

5.6 Vysokofrekvenční oscilační vesta 

Vysokofrekvenční oscilační vesta (high-frequency chest wall oscillation, 

HFCWO), intrapulmonální perkusivní ventilace (intrapulmonary percussive ventilation, 

IPV) a další mechanické aparátky, např. motivační trenažéry (incentive spirometry, IS), 

jsou hojně využívané v USA a rozšířily se do celého světa (Pryor, 1999). 

HFCWO využívá pozitivní tlak vzduchu aplikovaný v pulzech na hrudní stěnu. 

Generátor dodává přerušovaně proud vzduchu do pláště vesty umístěné na pacientově 

těle, střídavým stlačováním hrudní stěny vznikají v dýchacích cestách oscilace proudu 

vzduchu, které pomáhají uvolnit hlen z dýchacích cest. HFCWO se dodnes hojně 

využívá v USA, kde je považována za standardní metodu v péči o pacienty s CF 

(Krishnamurthy, 2014; Osman et al., 2010). 

Americká organizace Food and Drug Administration (FDA) schválila uvedení 

HFCWO na trh v roce 1988. Firma Electromed nedávno vytvořila nový SmartVest SQL 

pro domácí použití (www.smartvest.com; www.steomedical.com). 
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Arens et al. ve studii z roku 1994 porovnávali HFCWO s tehdejší konvenční 

fyzioterapií, obě varianty byly stejně bezpečné a efektivní a HFCWO byla navržena 

jako alternativa adekvátní konvenční fyzioterapii (Pryor, 1999). 

Následovala řada dalších studií srovnávajících HFCWO s posturální drenáží 

s PD&P, PEP a IPV, nenašly však žádný rozdíl v účinnosti. Phillips et al. (2004) 

srovnávali HFCWO s ACBT. Hmotnost sputa i zlepšení funkce plic bylo výraznější  

u pacientů léčených ACBT (Osman et al., 2010). 

5.7 Intrapulmonální plicní ventilace 

Intrapulmonální plicní ventilace (IPV) je založená na dodávání rychle se 

opakujících pulzů vzduchu do dýchacích cest. Tlakové vlny působí rozšíření dýchacích 

cest a usnadňují přístup inhalační látky do periferních dýchacích cest, vibrace zlepšují 

mobilizaci sputa. Objem vzduchu i frekvence pulzů je nastavitelná, Wagener a Headley 

(2003) uvádějí, že nejčastěji se využívá frekvence 6–12 Hz a objem 10–20 cmH2O. 

K zajištění IPV se nejčastěji využívá tryskový kompresor, IPV se kombinuje s inhalační 

terapií (Smolíková, Máček, 2010, str. 87). 

Řada krátkodobých studií porovnávala IPV s flutterem, CPT, HFCWO; efekt 

všech technik byl obdobný (Homnick et al., 1995; Agent et al., 2011). 

Vysokofrekvenční oscilační vesta a intrapulmonální perkusní ventilace jsou 

v některých zemích hojně využívány, ale jsou hůře přenosné a mnohem dražší 

v porovnání s oscilačním PEP systémem (Pryor in Bush, 2006, str. 306). 
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6 Kazuistika 

Pacient: K. M.  

Narozen: 1978, 36 let 

Diagnóza: CF 

 

Anamnéza 

RA: bezvýznamná 

PA: ID 

SA: žije s rodiči 

OA: cystická fibróza diagnostikována ve dvou měsících života, infekce P. aeruginosa 

(asi v roce 1988), chronická infekce B. cepacia (asi od roku 1997), těžká obstrukční 

ventilační porucha, st. p. terap. embolizaci bronch. arterií l. dx. pro masivní hemoptýzu 

(1996), recidiva masivní hemoptýzy (duben 2009), léčená konzervativně s těžkou 

hyponatrémimí po podání terlipressinu, větší hemoptýza se opakovala ještě asi třikrát 

  pankreatická insuficience na substituci, dobrý stav výživy, osteopenie, DM na 

insulinoterapii (od roku 2012), hyperlipidémie, hypertenze, hepatopatie na th. UDCA, 

st. p. orchidopexi (1984), depresivní syndrom, st. p. radiální orchiektomii l. sin. (červen 

2012) pro seminom, st. p. radioterapii podbráničních uzlin (2013) pro relaps dle CT, 

nosič trombofilní mutace MTHFR C677M  

AA: Tazocin, Biseptol, broskve, pyl, prach, kočičí srst, náplast 

FA: Pulmozyme, Amilorid, Formano, Miflomid, Azitromycin, Kreon, vitamíny A, E, 

Ascorutin, B komplex F, Kanavit, Kombikalz, Ursosan, Lorista, Lozap, Verogalid, 

Fluzak, Pamba či Exacyl, Flonidan, Coxtral, Lantus, Lactobacily 

Abusus: nekuřák, alkohol jen velmi zřídka 

NO: hospitalizován 17. 3. 2014 pro hemoptýzu, poslední kontrola pro CF před 

měsícem, od té doby nepotřeboval antibiotika, hemoptýza občas drobná, zvládne 

pomocí Pamba, 16. 3. vykašlal tři lžíce čerstvé krve 

Subjektivně: občas bolest v pravém hemitoraxu, oproti dlouhodobé normě dušnější, 

slabší 
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Kineziologické vyšetření 

1. aspekce stoje 

pohled zezadu: 

  - Achillovy šlachy symetrické 

 - podkolenní jamky symetrické  

  - postavení SIPS symetrické  

  - postavení lopatek symetrické 

  - elevace ramen, zvýšené napětí v m. trapesius oboustranně 

pohled z boku: 

  - anteverzní postavení pánve 

  - zvýšená hrudní kyfóza 

  - zvýšená krční lordóza 

  - hlava v předsunutém postavení 

pohled zepředu: 

  - chodidla v zevní rotaci, širší opěrná baze 

  - centrální obezita 

  - postavení pánve symetrické 

  - ramena v protrakci 

  - paličkovité prsty  

2. palpace 

  - zvýšené napětí m. trapezius oboustranně symetricky 

  - zvýšené napětí m. pectorapis major oboustranně symetricky 

  - zvýšené napětí m. sternocleidomastoideus, na pravé straně výraznější 

  - rigidní hrudní koš 

  - omezená posunlivost fascií v oblasti hrudníku 

3. dynamické vyšetření 

  - pacient neschopen chůze pro její velkou energetickou náročnost 

  - dechová amplituda 0 cm – obvod hrudníku během výdechu 100 cm, obvod 

hrudníku během maximální nádechu 100 cm 

4. vyšetření dechového chování 

  - nádech i výdech nosem, během zhoršení zdravotního stavu využívá i ústa 

 - pacient je i při minimální námaze dušný a rychle unavitelný 

  - během nádechu využívá pomocné nádechové svaly, dochází k mírnému 

souhybu pletenců rameních, hrudník se pohybuje anterokraniálně 
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  - afunkce břišní muskulatury pro dýchání 

  - pacient je po výzvě schopný mírných laterálních pohybů dolních žeber, na 

pravé straně jsou pohyby menší 

  - pacient je v rámci hospitalizace na podpoře kyslíkem 24 hodin denně 

 

Fyzioterapie 

S pacientem začalo být cvičeno po stanovení diagnózy CF, prováděla se 

posturální drenáž s poklepy. Dnes pacient cvičí čtyřikrát denně po inhalaci 

(Pulmozyme, Amilorid), a to 1 hodinu ráno a 45 minut dopoledne, odpoledne a večer. 

Pacient sám cvičí AD a využívá Acapellu. Z důvodu častých hemoptýz již nevyužívá 

Flutter.  

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

  - měkké techniky v oblasti hrudníku 

  - AD, kontaktní dýchání 

  - cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku 

  - aktivace břišních svalů 

  - PIR zkrácených svalů 

  - kondiční cvičení horních a dolních končetin 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

  - kondiční cvičení pro udržení, zlepšení celkové kondice 

  - pokračovat v AD, Acapella, inhalacích 
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Pacient: V. J  

Narozen: 1983, 31 let 

Diagnóza: CF 

 

Anamnéza 

RA: TBC, DM 

PA: ID, studium přerušeno, nepracuje 

SA: žije s přítelkyní 

OA: cystická fibróza diagnostikována ve třech letech, chronická kolonizace B. cepacia, 

těžká obstrukční ventilační porucha, alergická rinitida a bronchiální hyperreaktivita 

  pankreatická insuficience na substituci, DM na inzulinu, malnutrice, osteopenie, 

těžká astenozoospermie 

 st. p. operaci pro pedes plani (1997), st. p. plastické operaci obličeje po 

autohavárii, st. p. operaci exostázy nártu levé dolní končetiny (2008) 

AA: prach, pyl 

FA: Pulmozyme, NaCl inhal. nebo Vincentka, Azitrox, Ventolin, Kreon, B komplex F, 

vitamíny A, E, Kombikalz, Aktiferin, výživa Ensure plus, CRP statim 

Abusus: nekuřák, alkohol příležitostně 

NO: dne 14. 2. 2014 byl vyšetřen na plicní ambulanci, doporučen k hospitalizaci pro 

zhoršení stavu, nasazena antibiotická léčba, CRP 205, stav se opakovaně horšil, CT 

hrudníku ukázalo objemné buly v horních lalocích a v pravém dolním laloku, zánětlivá 

infiltrace ventrálně ve středním laloku vpravo, 7. 3. 2014 febrilní špička s teplotou nad 

38 st., CRP 602, po úpravě antimikrobiální terapie se stav zlepšil 

Subjektivně: cítí se dobře, bolesti neuvádí 

 

Kineziologické vyšetření 

1. aspekce stoje 

pohled zezadu: 

 - valgózní postavení paty výraznější vpravo 

  - postavení SIPS symetrické 

  - zvýšené napětí paravertebrálních svalů v oblasti beder oboustranně 

  - levá lopatka postavena více kaudálně 

  - levé rameno postaveno kaudálněji 

  - elevace ramen, zvýšené napětí v m. trapesius oboustranně 
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pohled z boku: 

  - zvýšená hrudní kyfóza 

  - deformita hrudníku 

  - zvýšená krční lordóza 

  - hlava v předsunutém postavení 

pohled zepředu: 

  - postavení pánve symetrické 

  - inspirační postavení hrudníku 

  - levá bradavka proximálněji než pravá 

  - ramena v protrakci 

  - prominence klíčních kostí 

  - hlava ukloněna mírně doleva 

  - paličkovité prsty  

2. palpace 

  - zvýšené napětí m. trapezius oboustranně symetricky 

  - zvýšené napětí m. pectorapis major oboustranně symetricky 

  - zvýšené napětí m. sternocleidomastoideus oboustranně symetricky 

  - rigidní hrudní koš 

  - posunlivost fascií v oblasti hrudníku neomezená 

3. dynamické vyšetření 

  - chůze – pravidelná, pánev stabilní, souhyb pouze levou horní končetinou, 

pravá horní končetina zůstává podél těla 

  - Thomayerova zkouška – 15 cm nad podložkou 

  - Trendelenburgova zkouška – negativní 

  - dechová amplituda 3 cm – obvod hrudníku během výdechu 87 cm, obvod 

hrudníku během maximální nádechu 90 cm 

  - vyšetření fixovaného hrudníku - pozitivní 

4. vyšetření dechového chování 

  - nádech i výdech nosem 

  - během nádechu využívá pomocné nádechové svaly 

 - výrazný souhyb pletenců rameních 

 - pohyb hrudníku anterokraniálně 

 - během nádechu vpadlé trigonum omoclaviculare symetricky oboustranně  

a trigonum jugulare  
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 - afunkce břišní muskulatury pro dýchání 

  - pacient není schopný uvést hrudník do výdechového postavení 

  - pacient není schopný laterálního pohybu dolních žeber během kontaktního 

dýchání 

  - pacient je v rámci hospitalizace na podpoře kyslíkem, vyšetření ale zvládl bez 

podpory 

 

Fyzioterapie 

S pacientem začalo být cvičeno po stanovení diagnózy CF, tedy až ve třech 

letech, prováděla se posturální drenáž s poklepy. Dnes cvičí nepravidelně, jen když 

dojde k zhoršení zdravotního stavu. Inhaluje třikrát denně (Pulmozime). Využívá 

Flutter. 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

  - AD, kontaktní dýchání 

  - technika silového výdechu 

  - dechové cvičení do expiria 

  - nácvik relaxace, relaxační cvičení 

  - mobilizace lopatky, páteře, žeber, acromioklavikulárního spojení 

  - PIR zkrácených svalů 

  - cvičení na stabilizaci lopatky 

  - kondiční cvičení horních a dolních končetin 

 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

  - kondiční cvičení pro udržení, zlepšení celkové kondice 

  - pravidelná RFT 
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7 Diskuze 

V diskuzi jsem se rozhodla zabývat třemi tématy, a to: 1. využívání posturální 

drenáže s poklepy, 2. nejvhodnější z technik hygieny dýchacích cest a 3. optimální 

období pro zahájení fyzioterapie u dětí s CF.  

 

Posturální drenáž a poklepy 

V průběhu 50. let 20. století začala být ve fyzioterapii pacientů s CF využívána 

posturální drenáž a poklepy v polohách hlavou dolů. Gravitace tak měla napomáhat 

během drenáže dýchacích cest. Technika se stala velmi užívanou formou fyzioterapie  

a byla považována za standardní část péče o pacienty s CF.  

Jocelyn Reed v roce 1959 přišel jako první s oznámením, že poklepové a tlakové 

vibrace během dlouhého výdechu jsou výbornou formou mechanické stimulace 

k odstranění sekretu. Dále doporučoval sklápění pacientů s CF tak, aby gravitace 

napomáhala během drenáže (Hodson et al., 2007, str. 5). 

Pryor (1999) také popsala pozici s hlavou dolů jako pozici facilitující clearance 

sekrece, ale pouze u pacientů s abnormalitou cilií a u pacientů s otevřeným abscesem; 

klinický význam u ostatních pacientů popisuje jako nejasný. 

V průběhu 70. let 20. století začaly být ve fyzioterapii u pacientů s CF používány 

další techniky (AD, FET, PEP) a vznikaly i tendence k rozvíjení a doplňování posturální 

drenáže. Pryor et al. (1979) popsali využití techniky silového výdechu jako dodatek 

posturální drenáže. Drenáž byla rychlejší a účinnější než u klasické hrudní fyzioterapie.  

Nové terapie se stávaly čím dál tím populárnější. Miller et al. (1995) porovnávali 

účinek autogenní drenáže s aktivním cyklem dechových technik v polohách posturální 

drenáže. Obě techniky byly stejně účinné. Šlo však o malou studii na 18 pacientech.  

V 90. letech se v Německu začala využívat metoda kontaktního dýchání 

v polohách posturální drenáže hlavou dolů se sklonem trupu zhruba 30–45°. Ve 

Švédsku Lennefors využívala polohy posturální drenáže s poklepy spolu s prvky 

z fyziologického pohybového vývoje dítěte (Smolíková, Máček, 2010, str. 130). V té 

době se ale již začaly objevovat názory o souvislosti vzniku GER u pacientů s CF  

a posturální drenáže.  

Button et al. porovnávali standardní posturální drenáž (obsahující 30° sklopení 

hlavou dolů) s modifikovanou posturální drenáží (bez pozice hlavou dolů). Posturální 

drenáž byla prokazatelně spojená se vznikem GER, nižší saturací a sklíčeným chováním 
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dětí. Button dále provedla randomizovanou studii, ve které sledovala po dobu pěti let 

nově diagnostikované děti. Z dlouhodobého hlediska porovnávala posturální drenáž 

zahrnující polohu v 30° hlavou dolů s modifikovanou posturální drenáží. Po pěti letech 

bylo u pacientů léčených modifikovanou posturální drenáží prokazatelně lepší FEV1 

a FVC než u posturální drenáže. Modifikovaná posturální drenáž byla poté doporučena 

k užívání místo PD u asymptomatických dětí (Button et al., 1997; Button, 2004). 

Dnes již žádná studie nepopisuje užívání posturální drenáže v polohách hlavou 

dolů u pacientů s CF. Jak je ale zřejmé z kazuistik obou pacientů, ještě do nedávné doby 

se v České republice posturální drenáž s poklepy užívala jako jediná metoda 

fyzioterapie. Je proto možné, že se posturální drenáž stále využívá v „méně vyspělých“ 

zemích, kam se ještě nedostaly novější metody hygieny dýchacích cest a léčby.  

Souhlasím, že užívání posturální drenáže v poloze hlavou dolů není vhodná, 

jestliže u pacientů provokuje GER. Nicméně v době, kdy nebyly další, dnes již běžně 

učívané techniky k dispozici, byla pro pacienty přínosná.  

 

Nejvhodnější technika hygieny dýchacích cest 

Neexistují žádné dlouhodobé studie, které by srovnávaly skupinu pacientů 

využívajících AC se skupinou pacientů bez fyzioterapie. Fyzioterapie je totiž 

považována za nedílnou složku v péči o pacienty s CF, nebylo by proto etické skupině 

pacientů v rámci studie tuto formu léčby odepřít (Bradley et al., 2005). 

Mnoho autorů (Osman et al., 2010; Pryor in Bush, 2006; Daniels, 2010; Pfleger 

et al., 1992) zaměřilo své studie na porovnávání účinnosti jednotlivých ACT mezi 

sebou. Shodně uvádí, že srovnávané techniky byly stejně účinné. Doposud tak neexistují 

důkazy o tom, že by některá z ACT byla lepší než ostatní.  

Pryor et al. (in Bush, 2006) studovali 75 pacientů s CF po dobu jednoho roku. 

Každý jedinec byl randomizován do jednoho z režimů: ACBT, AD, RC-Cornet, Flutter 

či PEP. Nebyl zde žádný rozdíl ve funkci plic, zátěžové kapacitě či kvalitě života.  

Miller et al. (1995) porovnávali AD a ACBT s PD&P, ke zlepšení ventilace 

došlo u obou technik srovnatelně, nicméně ke zlepšení FEV25-75 došlo u více pacientů 

využívajících AD než ACBT. 

Vzhledem k obdobné účinnosti jednotlivých ACT by měl být výběr vhodné 

techniky či kombinace více technik individuální. Důležitý je ohled na preference 

pacienta, které ovlivní jeho následující přístup k terapii.  
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Mezi faktory ovlivňující výběr vhodné ACT patří věk, reaktivita dýchacích cest, 

stupeň poškození plicní tkáně, přítomnost atelektáz, bronchiektázie, adherence pacienta 

k vybrané technice, schopnost pacienta se učit a dlouhodobé výsledky (Lannefors et al., 

2004). Důležitým kritériem pro výběr vhodné techniky je také schopnost pacienta 

provádět terapii samostatně, či jeho závislost na dopomoci další osoby. 

Zejména u adolescentů je velmi důležitý přístup a adherence k léčbě. Průměrná 

adherence napříč nemocemi a věkovými skupinami je okolo 50 %. Nízká adherence 

působí negativní důsledky, a to rostoucí morbiditu, častější hospitalizaci a dřívější 

mortalitu (European Cystic Fybrosis Society, 2012). 

Osobně se přikláním spíše k manuálním technikám (AD) než k technikám 

mechanickým (HFCWO). Manuální technika je individuální, lépe přizpůsobitelná 

aktuálnímu stavu dítěte. Terapeut může prostřednictvím manuálního kontaktu vnímat 

místa s větším zahleněním a během terapie se na ně zaměřit. Terapii provádí ale sami 

pacienti, případně jejich rodiče, proto je velmi důležité, aby byla zvolena terapie, která 

vyhovuje konkrétnímu pacientovi. Pokud se na terapii nechce příliš aktivně účastnit, 

může využívat HFCWO. Pomůcky spadající do PEP systému jsou podle mého názoru 

velmi důležitým doplňkem fyzioterapie. 

U malých dětí provádí terapii jejich rodiče, je proto zásadní, jak k léčbě svého 

dítěte přistoupí. Terapie, ač dobře zvolená a rodičům předvedená, nemá na vývoj dítěte 

žádný efekt, pokud ji rodiče doma neprovádějí. Proto je potřebné rodiče k terapii 

motivovat a správně je zaučit v jejím provádění. Vliv rodičů na dítě se také projeví 

v jeho pozdějšímu přístupu k léčbě. Pokud si dítě na terapii zvykne již od dětství 

a postupně za ni přebírá zodpovědnost, je pravděpodobnější, že v ní bude pokračovat 

i v dospělosti, než pokud terapie v dětství nebyla prováděna.  

 

Optimální doba zahájení fyzioterapie 

 Optimální doba zahájení fyzioterapie u dětí s CF se stalo diskutovaným 

tématem. Zatím nepanuje zcela jednotný názor na to, zda je přínosné provádět 

fyzioterapii u asymptomatických novorozenců a kojenců v rané fázi onemocnění plic. 

Zastánci zahájení denní rehabilitace ihned po stanovení diagnózy CF argumentují tím, 

že si dítě již od mala zvykne na denní rutinní cvičení. Dále uvádějí, že zánět, poškození 

mukociliární clearance a abnormality ve struktuře plic jsou přítomné už  

u asymptomatických dětí. Rehabilitace má své místo v kompenzaci poškozené 
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mukociliární clearance a ve zpomalení zánětlivých procesů. Nicméně neexistuje mnoho 

důkazů podporujících toto tvrzení (Pryor in Bush, 2006). 

Tapper došel k závěru, že není možné hodnotit pacienty jako asymptomatické 

pouze na základě klinického vyšetření. Bronchoalveolární laváž poskytne podrobnější 

informace o stavu dýchacích cest. Khan et al. provedli bronchoalveolární laváž u dětí 

s CF a zjistili, že zánět dýchacích cest byl přítomen již u dětí starých čtyři týdny 

(Lannefors, 2004). 

Hoo spolu s kolegy v dlouhodobé studii zkoumali plicní funkce u tříměsíčních 

dětí s CF diagnostikovaných pomocí NBS. Mnoho z nich mělo již v té době redukovaný 

FEV a FEF, hyperinflaci a abnormální funkci plic, navzdory časné diagnostice a léčbě 

profylaktickými antibiotiky ihned po stanovení diagnózy (Hoo et al., 2012). 

Sly et al. (2009) zjistili, že značný počet asymptomatických dětí, 

diagnostikovaných pomocí NBS, měl již ve třetím měsíci aktivní plicní zánět a infekci. 

U 80 % dětí se radiologicky prokázalo strukturální poškození plic.  

Studie z USA ukázaly, že děti diagnostikované před vývojem symptomů měly 

v průběhu raného dětství lepší funkce plic než děti symptomatické při stanovení 

diagnózy. Rehabilitace, inhalace hypertonického sodného roztoku, Pulmozyme, 

antibiotika a protizánětlivé léky se ukázaly jako terapi, napomáhající oddálení rozvoje 

a progrese onemocnění plic (Cohen-Cymberknoh et al., 2011). 

Mezi argumenty proti začátku denní rehabilitace u asymptomatických dětí patří 

jednak názor, že rehabilitace je zátěž pro dítě a jeho rodinu a že denní fyzioterapie často 

není prováděna optimálně. Dalším argumentem je fakt, že i když může být dokázáno, že 

fyzioterapie pomáhá odstraňovat sekreci dýchacích cest, neexistuje evidence vlivu 

fyzioterapie na zánět (Pryor in Bush, 2006). 

CF Foundation založil komisi pro plicní terapii (the Pulmonary Therapies 

Committee), aby vytvořila pokyny k medikaci a terapii pro udržení zdraví plic pacientů 

s CF. V poslední směrnici doporučují denní fyzioterapii u všech pacientů s CF (Lester, 

Flume, 2009). 

Mnohé studie popisují již u malých asymptomatických dětí patologické procesy 

v dechovém systému. Ačkoli není jasně dokázán vliv fyzioterapie na zánět v dýchacích 

cestách, myslím si, že vzhledem k vývoji prognózy i fyzickému stavu dnešních pacientů 

s CF je včasné zahájení fyzioterapie důležité a pro pacienty přínosné. Vhodná 

fyzioterapie by proto podle mého názoru měla být zahájena hned po stanovení 

diagnózy.  
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8 Závěr 

Cystická fibróza je u nás nejčastější autozomálně recesivní onemocnění, které 

postihuje především respirační ústrojí. Onemocnění respiračního ústrojí je spojováno 

s nejčastější morbiditou a mortalitou. V důsledku genetické mutace vzniká hustý hlen, 

který jednak působí obstrukci dýchacích cest, dále zhoršuje mukociliární clearence 

a tvoří živnou půdu pro bakteriální infekci. Viskózní hlen dále ovlivňuje funkci 

gastrointestinálního traktu a reprodukčního ústrojí. Spolu s rostoucím věkem dožití 

pacientů s CF začala stoupat incidence dříve vzácných onemocnění, a to kostních 

a kloubních onemocnění, onemocnění ledvin a diabetes mellitus.  

 Ještě před 50 lety děti s CF umíraly v prvních měsících života, dnes se díky 

obrovskému posunu v léčbě a diagnostice dožívají dospělosti. Důležitým bodem 

v diagnostice CF bylo vytvoření potního testu a zařazení CF do NBS, což umožňuje 

včasné zahájení léčby ještě před vznikem symptomů. Pacienti s insuficiencí pankreatu 

užívají účinnou pankreatickou substituci, provádí se transplantace jater a plic. 

 Důležitou součástí léčby je fyzioterapie, která se začala u pacientů s CF 

postupně využívat. Dnes se používá řada technik, které se soustředí především na 

zlepšení mukociliárné clearance. Mezi nejčastěji využívané techniky patří AD, PEP 

systém, ACBT, HFCWO. 

 CF je zatím nevyléčitelné onemocnění a jeho léčba je velmi náročná, velké 

naděje se proto upínají k novým léčebným postupům, kde je léčba zaměřena přímo na 

základní příčinu onemocnění. Za velký úspěch je považováno vyvinutí CFTR 

modulátoru Ivacaftor. 
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Obrázek 3. Pacient K. M. – pohled zepředu 

 

Příloha č. 2: Fotodokumentace pacienta V. J. 

 

Obrázek 4. Pacient V. J. – pohled zezadu 
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Obrázek 5. Pacient V. J. – pohled zboku 

 

Obrázek 6. Pacient V. J. – pohled zepředu 


