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CYSTICKÁ FIBRÓZA

Příčina

Příznaky

Vyšetření

Cystická fibróza, dříve také mukoviscidóza je onemocnění, které se projevuje vytvářením velmi hustého hlenu (až 10x 
hustším než u zdravého člověka) v dýchacím a zažívacím ústrojí. V důsledku toho lidé s cystickou fibrózou trpí trvalými 
dýchacími obtížemi a infekcemi dýchacích cest, zažívacími problémy, jejichž důsledkem je celkové neprospívání 
organismu. Dále se uvádí, že muži postiženi cystickou fibrózou jsou v 98% neplodní, taktéž postižené ženy mají výrazně 
sníženou plodnost. Prvními známkami projevu onemocnění u malých dětí je výrazně slaný pot.

V hustém hlenu se daří bakteriím, které nemohou být z plic dostatečně rychle odstraněny, takže nemocní musí být 
opakovaně léčeni vysokými dávkami antibiotik. Hlen v plicích má dále za následek chronické záchvaty kašle. Ve střevech 
může způsobit jejich ucpání.

Cystická fibróza je dědičné onemocnění se závažnou prognózou, jež je způsobeno vrozenou mutací v genu pro cystickou 
fibrózu (CFTR). Podle posledních výzkumů se v ČR ročně narodí jedno takto nemocné dítě na 2700 novorozenců.  Z toho 
vyplývá, že každý 26. jedinec je přenašečem mutace v genu CFTR.

Příčinou onemocnění je mutace (dědičná změna) v CFTR genu na lokusu 7q31.2. 
Závažnost onemocnění je závislá na druhu a velikosti mutace v tomto genu, výjimečně se 
onemocnění nemusí klinicky výrazně projevit. Jedná se o onemocnění dědičné, takže je 
doporučeno všem jedincům, u kterých se v příbuzenstvu vyskytlo, nechat si vyšetřit 
mutace v genu CFTR. V ČR se ročně narodí 40-50 dětí s cystickou fibrózou, ale 
diagnostikovat se podaří stěží polovina.Včasná diagnostika tohoto onemocnění, tj. do 
dvou měsíců od narození, významně ovlivní léčbu a s ní související prognózu 
onemocnění. Proto je důležité mít k dispozici molekulárně genetické vyšetření, kterým se 
stanoví tzv. genotyp nemocného.

K prvním projevům cystické fibrózy dochází v dětství. S přibývajícím věkem se projevy onemocnění výrazně zhoršují. 
Cystická fibróza je onemocnění nevyléčitelné, ale léčbou lze její projevy  zmírnit.

—

—Pomalé přibývání na váze při relativně velké spotřebě potravy
—Neprůchodnost střeva u novorozenců a výrazně slaný pot
—Poruchy plodnosti

Přetrvávající kašel, časté záněty dutin a dýchacích cest

Vyšetření se provádí z DNA izolované ze vzorku periferní krve (stačí 2 ml) na základě indikace ošetřujícího lékaře. Vyšetření 
je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, v případě samoplátců hradí pacient.


