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P¤EDMLUVA
Tuto pfiíruãku jsme pfiipravili proto, aby rodiãe a jejich dûti trpící cystickou fibrózou nebo také „mukoviscidózou“
(dále jen CF) lépe porozumûli tomuto onemocnûní. Byla vydána v rámci celoevropské iniciativy v˘zkumného
konsorcia Evropské Unie - European Thematic Network for Cystic Fibrosis. Tato broÏura byla pfieloÏena
z angliãtiny do nejrÛznûj‰ích evropsk˘ch jazykÛ a je v souãasné dobû ‰iroce distribuována v jednotliv˘ch
evropsk˘ch zemích. Vlastní text této pfiíruãky vychází z materiálÛ Svûtové zdravotnické organizace (WHO)
a International Cystic Fibrosis /Mukoviscidosis/ Association (ICF/M/A).
Jakékoli eventuální dal‰í otázky, které vyplynou z informací v této broÏurce mÛÏete konzultovat se sv˘m
odborn˘m lékafiem. Na konci broÏurky jsou také uvedeny adresy Klubu nemocn˘ch CF a Národního centra
pro diagnostiku a léãbu CF.
Dûkujeme spoleãnosti AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. a MUDr. J. Waclavovi za vydání a distribuci této
pfiíruãky. Doufáme, Ïe pomÛÏe pacientÛm s CF a jejich rodinám zodpovûdût ãasté otázky t˘kající se tohoto
onemocnûní a vyjasnit komplexní zdravotní a psychosociální problematiku spojenou s tímto závaÏn˘m
onemocnûním.

E. Dequeker, J. J. Cassiman
Koordinátofii European Thematic Network for Cystic Fibrosis
Center for Medical Genetics, Campus Gasthuiberg, Herestraat 49, B - 3000, Leuven, Belgie
CF.network@med.kuleuven.ac.be; www.cfnetwork.be

CO JE TO CYSTICKÁ FIBRÓZA?
CF je velmi ãasté onemocnûní, které se vyskytuje v evropsk˘ch populacích u zhruba jednoho na 2 500
novorozencÛ. To tedy znamená, Ïe na kaÏd˘ch 10 000 narozen˘ch dûtí budou ãtyfii postiÏeny CF.
CF je dûdiãné onemocnûní postihující postihuje jak chlapce, tak i dûvãata. CF se nepfiená‰í jako „nakaÏlivá“
nemoc a dûti si ji nemohou nijak „pfiedávat“. CF je proto tzv. dûdiãn˘m onemocnûním, protoÏe se pacienti
s tímto onemocnûním jiÏ narodí.
CF se rozvine u dûtí, které zdûdily dva poru‰ené, „mutované“, CF geny, tj. jeden „‰patn˘“ gen od kaÏdého
z rodiãÛ. Lidé, ktefií v sobû nesou pouze jednu kopii defektního genu CF se naz˘vají „nosiãi CF“. Vzhledem
k tomu, Ïe „zdrav˘“ gen vyváÏí funkci „nemocného“ genu jsou rodiãe nemocn˘ch dûtí jinak zdrávi.
CF je provázena celou fiadou pfiíznakÛ, které se v‰ak mezi jednotliv˘mi pacienty mohou sv˘m prÛbûhem li‰it.
Tato nemoc postihuje mnoho orgánÛ, ale nejvíce komplikací vyvolává v plicích, trávícím ústrojí, játrech
a ve slinivce bfii‰ní. Nûkteré dûti mají více postiÏené plíce, zatímco jiné mají pfiedev‰ím
zaÏívací potíÏe. U kaÏdého pacienta je jin˘ prÛbûh CF. Je v‰ak dÛleÏité, Ïe CF
neovlivÀuje funkci ledvin, mentální stav a celkov˘ v˘voj dítûte. CF je
v souãasné dobû léãitelnou, ale bohuÏel ne zcela vyléãitelnou, chorobou.

KDY BYCHOM MùLI POM¯·LET
NA ONEMOCNùNÍ CF?
Pfiíznaky CF se mohou objevit kdykoli v prÛbûhu Ïivota, ale vût‰inou
jsou diagnostikovány bûhem prvních dvou let Ïivota dítûte.

U jak˘ch pfiíznakÛ bychom mûli mít podezfiení na onemocnûní CF?
� âast˘ ka‰el spojen˘ s vyka‰láváním hustého hlenu.
� âastá onemocnûní d˘chacích cest.
� Dítû neroste ani nepfiib˘vá na váze, i kdyÏ má normální
� nebo dokonce i zv˘‰enou chuÈ k jídlu
� Stfievní obtíÏe, zapáchající stolice, která ulpívá na plenkách
� a vytváfií mastné skvrny
� Zácpa aÏ ucpání stfiev u novorozencÛ

Dal‰ím charakteristick˘m pfiíznakem CF je velmi slan˘ pot. KaÏd˘ ãlovûk
má slanûj‰í pot, ale pot dûtí s CF je opravdu velice slan˘. Vût‰inou si toho
rodiãe v‰imnou, kdyÏ dítû políbí. Mohou se i vytváfiet slané krystalky na kÛÏi.
Klinická diagnóza CF se potvrzuje laboratornû prostfiednictvím tzv. „potního testu“,
kter˘ stanovuje koncentrací solí v potu.



JAK JSOU POSTIÎENY PLÍCE?
Na rozdíl od zdrav˘ch lidí, u nichÏ se v plicích tvofií slabá vrstva fiídkého hlenu („sputum“) chránící d˘chací
cesty, se u pacientÛ s CF tvofií vazk˘ a lepiv˘ hlen. Ten pak ulpívá v d˘chacích cestách a zpÛsobuje jejich
zablokování (obr. 1). Pacient s CF tak nemÛÏe odka‰lávat „neãistoty“ ven z plic a v d˘chacích cestách se pak
mohou pomnoÏit baktérie, které zpÛsobí jejich trval˘ zánût. Tento chronick˘ zánût d˘chacích cest dále
prohlubuje jejich ucpání a vede k „bludnému kruhu“ infekce –> zánûtu –> v˘slednému zúÏení d˘chacích cest.
Z tohoto dÛvodu je nezbytné d˘chací cesty proãi‰Èovat pomocí respiraãní fyzioterapie (viz. dále) a s infekcí
bojovat siln˘mi antibiotiky.

JAK JE POSTIÎENA SLINIVKA B¤I·NÍ?
Slinivka bfii‰ní je velmi dÛleÏit˘m trávícím orgánem. Produkuje
fiadu enzymÛ, nezbytn˘ch pro ‰tûpení pfiijaté potravy. Jakmile je
potrava tûmito enzymy roz‰tûpena, mÛÏe se dále vstfiebávat
do tûla. Podobnû jako v plicích tak i ve slinivce bfii‰ní je tento
trávicí proces u pacientÛ s CF zablokován pfiítomností velmi
hust˘ch a vazk˘ch trávicích ‰Èáv. To znemoÏÀuje trávicím
enzymÛm pfiístup k potravû ve dvanácterníku a tenkém stfievû
a nedochází tak ke správnému trávení. Nestrávená potrava je
pfiíãinou znaãn˘ch zaÏívacích obtíÏí. Je pak vyluãována
bez uÏitku z tûla ven. Slinivka bfii‰ní má proto zásadní roli
pfii trávení pfiijaté potravy, která je nezbytná pro správn˘ rÛst,
udrÏení dobrého zdraví a celkového stavu nemocn˘ch s CF
(obr. 2).

Pokud nejsou pacienti s CF správnû léãení je jejich stolice
objemná a je doprovázena zápachem nestráven˘ch potravin.

Stolice je také mastná, vytváfií na hladinû vody mastné skvrny a je velmi ‰patnû odstranitelná z dûtsk˘ch plen
nebo noãníku. U pacientÛ s CF je její barva vût‰inou svûtlej‰í neÏ u normální stolice. Dûti s CF mohou mít
i prÛjmy nebo jen mûkké stolice. Trpí v‰ak nad˘máním a bolestmi bfiicha zpÛsoben˘mi pfiítomností nestrávené
potravy v zaÏívacím traktu. V pfiípadû, Ïe se trávicí ústrojí zcela naplní a není umoÏnûno jeho vyprazdÀování,
mÛÏe dojít aÏ k náhlému zablokování stfiev, které je pak nutno léãit operativnû.

Obr. 1 Normální plíce plíce u pacientÛ s CF ka‰el u nemocn˘ch s CF
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JAKÁ JE DùDIâNOST CF?
Vzhled, barvu oãí a vlasÛ, v˘‰ku a dal‰í tûlesné a du‰evní znaky dûdíme od sv˘ch pfiedkÛ. Tyto znaky nás proto
vzájemnû odli‰ují. Nûkdy v‰ak mÛÏeme zdûdit i chorobu, jako napfiíklad CF. Dítû onemocní CF pouze
v pfiípadû, kdyÏ zdûdí dvû kopie „mutovaného“ genu pro CF od kaÏdého z rodiãÛ, ktefií jsou nepostiÏen˘mi
nosiãi jedné kopie mutovaného genu a jedné kopie zdravého genu. Tento druh pfienosu chorob mezi rodiãi
a dûtmi se naz˘vá „autozomálnû recesivní“ dûdiãnost.

Rodiãe nemocného jsou zdraví, neboÈ jedna kopie nepostiÏeného genu pro CF kompenzuje funkci mutované
kopie tohoto genu. MÛÏe se v‰ak bohuÏel stát, Ïe oba pfiedají svému dítûti právû mutovanou formu genu pro CF
(obr. 3).

� KaÏd˘ z rodiãÛ musí b˘t nosiãem „nemocného“ genu CF.
� Dítû bude nemocné pouze tehdy, kdyÏ zdûdí od kaÏdého z rodiãÛ jeden „mutovan˘“ gen CF.
� Pokud dítû zdûdí pouze jeden „mutovan˘“ gen, nebude nemocné CF a bude tak zdrav˘m nosiãem,
� podobnû tak jako jsou jeho rodiãe.

V evropsk˘ch populacích je pfiibliÏnû
kaÏd˘ 25. ãlovûk nosiãem „mutované-
ho“ genu pro CF. To je pfiíãinou toho,
Ïe se rodí jedno dítû s CF na 2 500 no-
vorozen˘ch dûtí. Pfiesn˘ v˘skyt CF se
v‰ak mezi jednotliv˘mi evropsk˘mi
populacemi mírnû li‰í, pfiiãemÏ v âR je
to 1 dítû s CF na 2 700 novorozencÛ.

V rodinách, kde jsou oba rodiãe nosiãi
„mutovaného“ genu CF je pravdûpo-
dobnost narození nemocného dítûte
1 ku 4 tj. 25%, protoÏe  kombinace
dûdiãn˘ch vloh rodiãÛ je zcela náhodná
(obr. 3). Proto je v rodinách s jiÏ nemoc-
n˘m dítûtem riziko narození dal‰ího
nemocného dítûte stále stejné, tj. 25%.
Riziko CF se s poãtem zdrav˘ch
nebo nemocn˘ch dûtí tedy nesniÏuje
ani nezvy‰uje.
Pokud jsou oba rodiãe nosiãi „mutova-
ného CF genu, je pravdûpodobnost
narození dítûte s CF stejná jako napfií-
klad pfii házení kostek. Náhodou mÛÏe
padat nûkolikrát jenom jedno ãíslo.
V rodinû mÛÏe b˘t více nemocn˘ch dûtí s CF. MÛÏe v‰ak také dojít k opaãné situaci, kdy Ïádné z dûtí
neonemocní CF, pfiestoÏe oba rodiãe jsou nosiãi mutované kopie genu CF.

V souãasné dobû je k dispozici moderní molekulárnû-genetické vy‰etfiení, které mÛÏe urãit vût‰inu mutací
zpÛsobujících CF u rodiãÛ a jejich nemocn˘ch dûtí. Provádí se z malého mnoÏství Ïilní krve nebo z bunûk
získan˘ch v˘tûrem dutiny ústní.

Tento genetick˘ test mÛÏe b˘t uskuteãnûn také pfied narozením dítûte ze vzorku plodové vody nebo ze vzorku
placenty. Na tom je zaloÏena prenatální diagnostika, která umoÏÀuje rodinám s nemocn˘m dítûtem mít dal‰í
dítû jiÏ nepostiÏené, protoÏe pfii nálezu v˘voje nemocného plodu lze tûhotenství pfieru‰it. Pfiesnost genetického
testu je podmínûna tím, Ïe vy‰etfiovan˘ muÏ skuteãnû je biologick˘m otcem nenarozeného dítûte.

Obr. 3
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JAK SE BUDU O NEMOCNÉHO S CF SPRÁVNù STARAT?
Za to, Ïe máte dítû s CF nikdo nemÛÏe a není moÏné nikoho z toho obviÀovat!
Vy, Va‰e nemocné dítû nebo Va‰e rodina by nemûli cítit Ïádnou „vinu“ nebo se dokonce za CF stydût.
To co proÏíváte je psychologicky normální pocit ne‰tûstí a frustrace, kter˘ v‰ak omezuje Va‰í schopnost
zaãít tuto situaci vûcnû fie‰it a rychle zvládat. KaÏd˘ z nás má urãité „mutované“ geny, které mohou b˘t
pfiíãinou závaÏn˘ch onemocnûní jako jsou cukrovka, kornatûní cév a rakovina. Za urãit˘ch okolností se
v‰ak tyto geny mohou projevit aÏ u Va‰ich dûtí. Rodiãe dítûte s CF mají smÛlu v tom, Ïe jejich
„mutované“ geny mohou zpÛsobit toto závaÏné onemocnûní.

Jakmile je u Va‰eho dítûte diagnostikována CF je velice dÛleÏité, abyste tuto skuteãnost co nejrychleji
pfiijali. BohuÏel, nic na svûtû tuto skuteãnost nezmûní. âím rychleji se spoleãnû se sv˘m dítûtem nauãíte
Ïít s CF, tím lépe budete moci vyuÏít úãinnou léãbou této choroby. Vzhledem k tomu, Ïe CF byla
objevena teprve nedávno, vût‰ina lidí, vãetnû nûkter˘ch lékafiÛ o této chorobû ví jen velmi málo.
CF byla objevena aÏ v roce 1938. V té dobû byly k její léãbû k dispozici jen velmi omezené moÏnosti.
V souãasné dobû víme o CF podstatnû více, máme ‰iroké spektrum pouÏiteln˘ch lékÛ a léãebn˘ch
postupÛ, jako jsou napfiíklad pankreatické enzymy a antibiotika, které umoÏÀují pacientÛm Ïít podstatnû
déle a témûfi normálním Ïivotem.
V nûkter˘ch pfiípadech si byli rodiãe vûdomi, Ïe se jejich dítû uÏ nûjakou dobu necítí dobfie, ale pfiitom
neznali pfiíãinu tohoto stavu. Jejich dítû pfiitom nav‰tívilo fiadu lékafiÛ a pro‰lo celou fiadou vy‰etfiení,
neÏ byla stanovena diagnóza CF. Pokud patfiíte k této skupinû rodiãÛ, byli jste bohuÏel podrobeni
dlouhému a sloÏitému období, ve kterém jste hledali pfiíãinu zdravotních problémÛ u svého dítûte. Je
pfiirozené, Ïe toto tápání ve Vás vyvolává nedÛvûru vÛãi lékafiÛm, zdravotním sestrám a dal‰ímu
zdravotnickému personálu. Je proto dÛleÏité si vÏdy uvûdomit, Ïe CF není snadno zjistitelnou chorobou.

KdyÏ je rodiãÛm poprvé sdûlena diagnóza CF, vût‰inou o této chorobû nevûdí nic nebo jen velice málo.
Rodiãe jsou pak ãasto rozzlobeni na lékafie, kdyÏ
jim sdûlí, Ïe jde o chronické onemocnûní
a pfiedev‰ím, Ïe neexistuje dosud moÏnost
jeho úplného vyléãení.

Zpoãátku nebudete svému lékafii vûfiit
a budete se sami sebe ptát:

� Je to vÛbec moÏné?
� MÛÏe mít moje dítû vÛbec tako-
� vou chorobu?
� Nemohl lékafi pfieci jenom
� ‰patnû urãit diagnózu, vÏdyÈ 
� moje dítû mÛÏe mít jiné       
� onemocnûní, které je pfiece        
� vyléãitelné?

Tyto pocity jsou zcela pfiirozené zvlá‰tû
bezprostfiednû poté, co Vám lékafi sdûlí
diagnózu CF.



¤íká se, Ïe pochybovati je lidské, ale pamatujte Ïe: 

Pokud Va‰e dítû má nûkteré nebo dokonce v‰echny typické pfiíznaky CF, pozitivní potní test, tj. koncentraci
chloridÛ v potu nad 60 mmol/L ovûfienou v referenãní laboratofii, je dÛleÏité se s touto objektivní skuteãností
dfiíve nebo pozdûji vyrovnat. V souãasné dobû je moÏné potvrdit diagnózu CF i zcela objektivním molekulárnû
genetick˘m vy‰etfiením pfiítomnosti „mutovan˘ch“ genÛ CF u rodiãÛ a nemocného.  

Svou snahou diagnózu CF zpochybnit nebo i vyvrátit, mÛÏete bohuÏel ztratit mnoho drahocenného ãasu,
penûz a energie, které by byly lépe vynaloÏeny na okamÏité zahájení specializované léãeby. Obecnû tedy
platí, Ïe „ãím dfiíve se specializovaná léãba zahájí, tím lépe“ pro nemocného a jeho rodinu.

Léãba CF
CF je chronické onemocnûní, se kter˘m se bude nemocné dítû a jeho rodina muset nauãit Ïít a trvale jej
zvládat. Toto onemocnûní je tfieba správnû léãit, aby nemocn˘ Ïil co nejdéle a aby jeho Ïivot byl co
nejvíce normální. Léãba CF zahrnuje následující pfiístupy: 

Respiraãní Fyzioterapie

Respiraãní fyzioterapie (dále jen RF) je pfiedepisována Va‰ím lékafiem ve spolupráci se specializovan˘m
fyzioterapeutem. Skládá se ze série tûlesn˘ch v˘konÛ, stimulací a/nebo cviãení. Jejím cílem je mechanické
„vyãi‰tûní“ d˘chacích cest od hustého hlenu. S RF by se mûlo zaãít hned po stanovení diagnózy CF.

RF provádûjte:

� Ráno hned po probuzení, optimálnû pfied snídaní

� Po ‰kole a/nebo pfied spánkem nemocného

Forma a délka RF je individuální a záleÏí pfiedev‰ím na vy‰etfiení u specializovaného lékafie a doporuãení
odborného fyzioterapeuta. Dobu, kterou strávíte pfii RF se sv˘m dítûtem záleÏí pfiedev‰ím na jeho celkovém
zdravotním stavu, vãetnû stupnû onemocnûní d˘chacích cest. Je pfiitom dÛleÏité, abyste pfiesnû dodrÏovali
doporuãení lékafie a/nebo fyzioterapeuta. Pokud by Vám byly nûkteré postupy RF nejasné nebo byste nûkteré
techniky zcela nezvládli, neváhejte se znovu zeptat svého lékafie nebo fyzioterapeuta! Je také velmi dÛleÏité,
aby se RF stala nezbytnou souãástí kaÏdodenního programu Va‰eho dítûte a aby byla pro nûj spí‰e zábavou,
neÏ povinností.

Nemocní ãasto povaÏují RF za „zbyteãnou“ a zkou‰í se jí nejrÛznûj‰ími zpÛsoby vyhnout. Rodiãe proto musí b˘t
od zaãátku pfiísní a dÛslední a nesmí dovolit, aby se dûti RF vyh˘baly nebo ji dokonce zcela odmítaly. Zvlá‰tû
musíte b˘t opatrní v situacích, kdy s RF teprve zaãínáte a nemocné dítû je pfiitom slabé. Jistû Vám jej bude líto
a budete chtít mu nûjak „vyhovût“ nebo „ulevit“. Právû v tomto ohledu je RF dosti nároãná! VyÏaduje totiÏ
od Vás a nemocného pfiísnou kaÏdodenní disciplínu. NezapomeÀte, Ïe kaÏdodenní provádûní RF je ve vlastním
zájmu dítûte, proto jí nevzdávejte a uãiÀte RF trval˘m návykem.

U CF je ka‰el pozitivní záleÏitostí, protoÏe pomáhá vyãistit plíce od hustého hlenu

Podporujte ka‰el u nemocného, protoÏe pomáhá odstraÀovat vazké „hleny“ z d˘chacích cest. Nicménû
ve ‰kole a/nebo v pfiítomnosti dal‰ích dûtí a neznám˘ch lidí se mÛÏe nemocn˘ cítit zahanben˘ a bude se snaÏit
ka‰el spí‰e potlaãovat. To zpÛsobí dal‰í hromadûní hlenu v d˘chacích cestách a zv˘‰í tak riziko bakteriální
infekce. 



Nikdy nedopusÈte, aby se Va‰e dítû cítilo pfii ka‰li zahanbeno, aÈ uÏ pfii RF nebo v prÛbûhu dne pfii sv˘ch
bûÏn˘ch aktivitách. U zdravého dítûte je ka‰el pfiíznakem nachlazení, zatímco u nemocného s CF je klíãov˘m
„léãebn˘m“ prvkem.

Sport a tûlesná aktivita jsou u CF velice dÛleÏité

V zásadû lze vystaãit pouze s RF, ale pokud je nemocn˘ s CF ochotn˘ a schopn˘ sportovat, mÛÏe mu sport
jenom prospût. Sport totiÏ nauãí dítû lépe, silnûji a hluboce d˘chat. Je v‰ak dobré zaãít se sportem pozvolna!
Pamatujte, Ïe i minimální, ale kaÏdodenní pohyb dostaãuje! Rozhodnû v‰ak sportovní aktivity dítûti nevnucujte
a pfiedem se poraìte s lékafiem. Na druhé stranû nebraÀte nemocnému ve sportovním vyÏití, protoÏe je to jedna
z ãinností, která mu pomÛÏe úãinnûji bojovat s jeho nemocí.

Je moÏno doporuãit jak˘koli typ sportovní aktivity, kter˘ má dítû rádo. V‰echny typy aktivního sportu, kde dítû
dostateãnû pohybuje paÏemi a zhluboka d˘chá jsou vhodné. Dobr˘mi pfiíklady jsou rekreaãní fotbal, volejbal,
bûh na lyÏích, plavání v teplé vodû a kondiãní bûh. 

Antibiotika – jsou velice dÛleÏité léky, které udrÏují dítû zdravé a aktivní

Antibiotika zabíjejí pomnoÏené baktérie v plicích pacientÛ s CF a tím v˘raznû zlep‰ují kvalitu a délku Ïivota
u nemocn˘ch dûtí.
Nûkdy se mÛÏe stát, Ïe Va‰e nemocné dítû bude muset brát antibiotika ãasto a dlouhodobû a jindy je
zase nebude muset brát vÛbec. Vût‰inou lze antibiotika podávat ústy, ale silnûj‰í antibiotika je nutno spí‰e
podávat nitroÏilnû pfiímo do krevního obûhu. Pfii nitroÏilním podávání antibiotik je nutno nemocného obvykle
hospitalizovat. V nûkter˘ch zemích se zaãínají antibiotika podávat i inhalaãnû a nebo dokonce i doma
nitroÏilnû.

Mnozí rodiãe se obávají, Ïe silná antibiotika mohou pacientovi s CF ublíÏit. To v‰ak není pravda! Mnohé
mezinárodní studie totiÏ prokázaly, Ïe i silná antibiotika mají pfieváÏnû pozitivní úãinky pro nemocné s CF.

Baktérie infikující plíce pacientÛ s CF stále snaÏí „pfielstít“ dosud pouÏívaná antibiotika v˘vojem tzv. „bakteriální
rezistence“. Bylo proto nutné vyvinout zcela nové fiady antibiotik. Z tohoto dÛvodu se bûÏnû známá antibiotika
u CF prakticky nepouÏívají, a ta která se pouÏívají u pacientÛ s CF, mohou mít pro Vás velice zvlá‰tní názvy.

Oãkování je dÛleÏité k prevenci dal‰ích infekcí

Oãkování pomáhá zamezit dal‰ím, pfiedev‰ím virov˘m, infekã-
ním onemocnûním u nemocného s CF. Oãkovat by se mûlo
pfiedev‰ím proti spalniãkám, které jsou obzvlá‰tû nebezpeãné
pro d˘chací systém pacientÛ s CF. VÏdy se v tomto ohledu

poraìte se sv˘m odborn˘m lékafiem.

Náhradní léãba enzymy slinivky bfii‰ní pomáhá vyuÏít pfiijatou
potravu

Náhradní léãba, tzv. pankreatická substituãní terapie, pomáhá
Va‰emu dítûti správnû trávit pfiijatou potravu, pfiibrat na váze

a pfiedev‰ím se normálnû vyvíjet a rÛst. Vá‰ o‰etfiující lékafi Vás
podrobnû pouãí o tom, jak by nemocn˘ mûl brát pankreatickou

substituci. Pfiesto Vám pfiedkládáme, nûkolik uÏiteãn˘ch
doporuãení:



� Kapsle nebo tabletky s enzymy se mají brát pfied jídlem nebo v nûkter˘ch pfiípadech pfii jídle

� Kapsle nebo tabletky s enzymy se nemají nikdy brát po jídle

� Kapsle nebo tabletky s enzymy se nemají Ïv˘kat, ale pokud je to nutné a malé dítû nemÛÏe spolknout
� celou kapsli nejednou, otevfiete jí a nechejte dítû polknout jednotlivé granulky

� Mûli byste v‰ak nauãit nemocného co nejdfiíve polykat celé kapsle jiÏ od útlého vûku. Optimální vûk
� pro zahájení prvních pokusÛ je od 4 let. Polykání kapslí je moÏno nauãit hrou. Uãte nemocného
� polykat vet‰í hrudky vafiené r˘Ïe, hrá‰ek nebo lentilky spoleãnû s jejich oblíben˘m nápojem. Zaãnûte
� od nejmen‰ího k nejvût‰ímu, tj. aÏ k velikosti vafiené fazolky. 
� Nedûlejte ze cviãení polykání „velkou událost“, protoÏe pak si dítû bude myslet, Ïe je to obzvlá‰tû
� nároãná ãinnost. VÏdy své dítû pochvalte, kdyÏ celou vûc dobfie zvládne. Pokud nemocn˘ polkne
�  pfiirozenû a kapsli zapije, nebude se jí dávit. Pamatujte, Ïe pokud se budete cítit sami nejistí, znejistíte
� tak i nemocného, kter˘ se navíc zaãne „velk˘ch kapslí“ i bát!

� Nikdy nedávejte svému dítûti jídlo, mimo ovoce, zeleniny, vody a ovocn˘ch dÏusÛ, aniÏ byste mu
� pfiedtím dali jednu kapsli s enzymy. Pokud zapomenete dát enzym pfied jídlem je to jako byste svému
� dítûti nedali vÛbec najíst! Jídlo nebude totiÏ vÛbec natráveno, zpÛsobí navíc znaãné zaÏívací obtíÏe
� a bude rychle vylouãeno bez uÏitku z tûla ven.

� Ve ‰kole si bude muset pacient brát enzymy sám. Upozornûte na to jeho uãitele!

Kvalitní strava je velmi dÛleÏitá pro celkové zdraví a správn˘ v˘voj nemocného s CF

Jaká strava je optimální pro nemocné s CF?
Neexistuje Ïádná „zvlá‰tní“ strava pro nemocné s CF. Normální a vyváÏená dieta by mûla zahrnovat:

� Jídla se zv˘‰en˘m obsahem bílkovin - mléko, hovûzí, kufiecí a rybí maso, vajíãka a s˘r.

� Vysoce kaloricky hodnotná jídla: brambory, tûstoviny, r˘Ïe, hrá‰ek, chléb a mléko. Jak˘koli typ
� mléka je vhodn˘ za pfiedpokladu, Ïe mléko je pasterizované nebo dobfie pfievafiené.

Îádná jídla nejsou zakázána! Nemocn˘ mÛÏe jíst cokoli, vãetnû másla nebo su‰eného jídla. KaÏdé v˘Ïivné
a kvalitativnû hodnotné jídlo pomÛÏe nemocnému s CF lépe bojovat s infekcí a dobfie rÛst.

Jídlo by mûlo b˘t podáváno v pevnû stanovenou dobu a vÏdy spojeno s úvodním podáním enzymÛ. Nemocn˘
by mûl mít stejn˘ poãet jídel jako jeho zdraví sourozenci nebo ostatní dûti. Pouze kalorick˘ pfiíjem obsaÏen˘
v tûchto jídlech by mûl b˘t o nûco vy‰‰í, aby poskytl dostatek energie pro boj s infekcí. V˘Ïivné svaãiny, nebo
jenom zákusky - napfiíklad v podobû nutriãnû hodnotn˘ch tyãinek jsou vhodné, ale nesmí jich b˘t zase pfiíli‰
mnoho. Optimální jsou nejv˘‰e dvû aÏ tfii kalorické pfiesnídávky v prÛbûhu dne. V Ïádném pfiípadû v‰ak nesmí
pfiesnídávky nahrazovat hlavní jídla. 

AÏ dûti vyrostou mûly by b˘t pouãeny o tom, Ïe jídlo je souãástí jejich komplexní léãby. Nedávejte dítûti
pfied jídlem „motivaãní dárek“, ale spí‰e jej po jídle pochvalte. Pro správné  stravování byste mûli dodrÏovat
doporuãení lékafie nebo dietní sestry.

Dûti s CF ztrácejí pocením více soli neÏ ostatní, obzvlá‰tû za horka a pfii sportování, kdy se více potí. Va‰e dítû
s CF by mûlo za tûchto okolností více pít a navíc mu jeho lékafi mÛÏe pfiedepsat „solné“ tabletky. Nápoje
slazené umûl˘mi sladidly jsou v‰ak nevhodné, protoÏe mohou dítû rychle „nasytit“ a tak znemoÏnit pfiíjem
kaloricky hodnotn˘ch potravin a nápojÛ.



Léãba CF není jednoduchá, ale nakonec se ji v‰ichni rodiãe nauãí správnû dodrÏovat.

Ze zaãátku se Vám bude léãba CF zdá sloÏitá, ale ãasem se stane Va‰í kaÏdodenní samozfiejmostí.

Nûkdy rodiãe odborné léãbû nedÛvûfiují a budou se proto snaÏit získat jinde „alternativní formy terapie“
(napfi. homeopatii) nebo dokonce hledat pomoc i u tzv. lidov˘ch léãitelÛ. Îádnou tuto alternativu nelze
z vûdeckého a objektivního hlediska u CF doporuãit! Mnoho pfiedních v˘zkumn˘ch Center CF v rozvinut˘ch
zemích se snaÏí najít efektivní léãbu, aby mohla tato choroba b˘t v budoucnu zcela vyléãitelná. Existuje reálná
nadûje, Ïe takováto léãba bude jednou koneãnû nalezena! V této souvislosti je kladen dÛraz na v˘zkum nov˘ch
farmakoterapeutick˘ch pfiístupÛ a na tzv. genovou terapii. Proto je nezbytné, aby rodiãe dodrÏovali souãasné
léãebné postupy, aby se jejich dítû doÏilo nov˘ch terapeutick˘ch moÏností v co moÏná nejlep‰ím zdravotním
stavu.

Nûkterí rodiãe dokonce nevûfií samotné diagnóze CF, a proto nedodrÏují pfiedepsanou léãbu. Zde je  nutno opût
zdÛraznit, Ïe neexistuje Ïádná „zázraãná léãba“ a nedodrÏování doporuãené specializované terapie jenom zkrá-
tí pacientÛv Ïivot a v˘raznû zhor‰í jeho kvalitu. Neodborná léãba tak vede pouze ke zhor‰ení jeho nemoci!
Podobnû jako barva oãí, je CF nûco s ãím se pacient jiÏ narodil, a proto ji nelze nijak „zmûnit“. CF je totiÏ
bohuÏel zabudována v genech dítûte.

Pamatujte také, Ïe pokud se Va‰emu dítûti dafií dobfie je to pouze v dÛsledku úspû‰né léãby CF. RF a náhradní
léãba pankreatick˘mi enzymy nesmí b˘t v takovéto situaci pfieru‰ena, aby se pacientÛv stav opût rychle
nezhor‰il!

Budete také muset nav‰tívit lékafie ãastûji neÏ obvykle, pokud Va‰e dítû bude vypadat zesláble a/nebo pokud se
jeho stav zaãne rychle zhor‰ovat. Poraìte se proto ihned s Va‰ím lékafiem abyste:

� Správnû dodrÏovali specializovan˘ léãebn˘ reÏim.
� Správnû podávali nemocnému antibiotika a náhradní léãbu pankreatick˘mi enzymy.
� Správnû provádûli RF.

Dokonce i v pfiípadech, kdy léãba CF probíhá optimálnû, budete muset ãastûji nav‰tívit odborného lékafie,
aby mohl preventivnû zkontrolovat, zda nedo‰lo znovu k rozvoji plicního zánûtu nebo k rozvoji dal‰ích
zpoãátku nezjistiteln˘ch komplikací CF.
Nûkdy léãba CF bude vyÏadovat hospitalizaci nemocného k podávní nitroÏilní antibiotické terapie. Koneãnû
ve v‰ech pfiípadech, kdy nemocn˘ nemÛÏe v domácích podmínkách provádût úãinnou RF a/nebo nebude brát
náhradní léãbu pankreatick˘mi enzymy, musí b˘t neprodlenû pfiijat do specializovaného nemocniãního
o‰etfiení.

HOSPITALIZACE
Jedním z ãast˘ch dotazÛ rodiãÛ je zda jejich dítû pfii hospitalizaci nemÛÏe „dostat“ závaÏnûj‰í infekci, neÏ tu
kterou dosud trpí. 
Nejãastûj‰ím dÛvodem hospitalizace je nutnost zavedení intravenózní antibiotické terapie k potlaãení chronické
plicní infekce. Z tohoto dÛvodu riziko neléãení této nebezpeãné komplikace znaãnû pfievy‰uje riziko spojené
s vzácnûj‰ími pfiípady, kdy by se nemocn˘ mohl v nemocnici nakazit závaÏnûj‰í infekcí d˘chacích cest.

Náklady na léãbu CF

Léãba CF je nesmírnû nákladná pokud vezmeme v úvahu pouÏívání drah˘ch antibiotik, pankreatick˘ch
enzymÛ, PulmozymuTM vãetnû v˘dajÛ spojen˘ch s ãast˘mi hospitalizacemi. S vûkem dítûte finanãní nároãnost
léãby CF, pro vy‰‰í procento komplikací, je‰tû více vzrÛstá. Je proto velmi dÛleÏité, aby nemocn˘ v‰echny
pfiedepsané léky správnû uÏíval! Ve vût‰inû evropsk˘ch zemí jsou tyto vysoké zdravotní náklady pokryty
pfiíslu‰n˘mi zdravotními systémy. Nicménû v pfiípadech, kdy léãba CF není hrazena ze zdravotního poji‰tûní, je
moÏnost získat urãité prostfiedky spoluprácí rÛzn˘mi s vládními nebo nevládními organizacemi. Vût‰ího úspûchu
je v tomto ohledu  dosaÏeno spí‰e s pomocí Klubu nemocn˘ch s CF (viz. dále) neÏ individuálním pfiístupem
k tûmto organizacím nebo ke zdravotním poji‰Èovnám, jako je napfi. VZP. 



P¤ÍBUZNÍ A P¤ÁTELÉ
Pfiedev‰ím rodiãe budou muset zváÏit komu sdûlí, Ïe jejich dítû trpí CF. Pozdûji se jenom nemocn˘ rozhodne
o tom, komu o své chorobû v‰e ãi pouze nûco sdûlí. Musíme také respektovat, Ïe nûktefií rodiãe se rozhodnou
vÛbec nefiíci svému okolí o svém trápení! Na druhé stranû je mnohdy uklidÀující se nûkomu blízkému se sv˘mi
problémy svûfiit. V tomto ohledu nûkteré rodiny nalézají útûchu i v modlitbû nebo odborné psychoterapii
(viz dále). 

Správnû pouãte sourozence nemocného dítûte

SnaÏte se sourozencÛm nemocného vysvûtlit dÛleÏitost kaÏdodenní RF, nutnost náhradní léãby pankreatick˘mi
enzymy, vãetnû ãast˘ch hospitalizací nebo náv‰tûv odborn˘ch ambulancí. SnaÏe se trpûlivû odpovídat
na v‰echny jejich dotazy podle svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí. Koneãnû pfii kaÏdodenní a vyãerpávající
péãi o nemocného nezapomínejte, Ïe také zdraví sourozenci potfiebují Va‰í lásku a péãi!
Bûhem dlouhodobé léãby a RF se mÛÏete ãasto cítit unavení a dokonce deprimovaní. Mohou Vám v‰ak
pomoci Va‰i nejbliÏ‰í pfiíbuzní jako napfiíklad prarodiãe a sourozenci. Mohou Vám pomoci s nemocn˘m
dítûtem nebo s jeho zdrav˘mi sourozenci. Léãba CF se tak mnohdy stává záleÏitostí celé ‰ir‰í rodiny!
Svûfite se sv˘m nejbliÏ‰ím pfiíbuzn˘m a pfiátelÛm. Vysvûtlete jim podrobnû, co CF pro Vás a nemocného
znamená. MÛÏete je dokonce nauãit jak Vám mohou pomoci s kaÏdodenní léãbou nemocného s CF. Pfiíbuzní
nebudou v‰ak bez pfiesného pouãení o podstatû CF nebudou chápat smysl kaÏdodenní a nároãné RF nebo
ãast˘ch hospitalizací. Také je potfieba zdÛraznit, Ïe kdyÏ pacient s CF vypadá zdravû je to jenom proto,
Ïe léãba je správnû dodrÏována. Bez specializované léãby by se stav nemocného mohl rychle zhor‰it.
Pokud Va‰i pfiíbuzní nechápou smysl nároãné a komplexní léãby CF nebo pokud by Vás dokonce od této léãby
zrazovali, je vhodné je pfiesvûdãit, aby spoleãnû s Vámi náv‰tívili odborného lékafie. Ten jim celou
problematiku odbornû a pfiitom srozumitelnû vysvûtlí.

Musíte b˘t pfiedev‰ím sami vnitfinû silní, abyste svému dítûti pomohli bojovat s CF.

Dlouhodobá léãba CF je nároãná a ãasto budete mít poku‰ení ji pfieru‰it nebo omezit. Je v‰ak zájmu
nemocného, aby se co nejdÛslednûji pokraãovalo v komplexní léãbû CF. Mimo toto onemocnûní, které
postihuje pfieváÏnû d˘chací a trávící ústrojí, je Va‰e dítû jinak zcela normální! Pacient s CF projde v‰emi
rÛstov˘mi, mentálními a psychosociálními v˘vojov˘mi stádii, tak jako jeho vrstevníci. Také bude mít bûÏná
onemocnûní horních d˘chacích cest, bolesti v krku, sportovní úrazy bez ohledu na to, Ïe trpí CF. 

Podporujte u svého dítûte samostatnost! V dospûlosti totiÏ bude muset pfievzít kontrolu nad vlastní léãbou.
Osamostatnûní dospívajícího by mûlo probíhat postupnû a nemûlo by záviset pouze na samotném dítûti.
Dospívající by totiÏ nemusel nároãnou a systematickou terapii CF úplnû zvládnout. V 18–19 letech v‰ak bude
jiÏ samostatnûj‰í. Pfiesto v‰ak neoãekávejte, Ïe se bude chovat zcela zodpovûdnû jako ostatní dospûlí. Z tohoto
dÛvodu tento „pfiesun zodpovûdnosti“ za léãbu CF peãlivû sledujte a kontrolujte. VÏdy je lep‰í podpora
a povzbuzení neÏ jakékoli pfiikazování! UmoÏní Vám také úãinnûj‰í spolupráci
s dospívajícím a tak i lep‰í dodrÏování celého léãebného reÏimu.

Za CF nikdo nemÛÏe!

� Vy, Va‰e dítû nebo kdokoli z Va‰í rodiny se nemusí za CF hanbit.
� Pokud by se nemocn˘ s CF za tuto chorobu stydûl bude se snaÏit ji pfied kamarády
� skr˘vat. MÛÏe i pfiestat dodrÏovat její komplexní terapii a pfiestat vyka‰lávat
� na vefiejnosti.
� Dejte svému nemocnému dítûti lásku a pouãení, tak jako v‰em jeho
� zdrav˘m sourozencÛm.

Nemocn˘ s CF vyÏaduje specializovanou péãi, ale nejste se sv˘mi
problémy sami!



NEJSTE SAMI!
Pro bliÏ‰í informaci kontaktujte:
1/ Národní Centrum pro diagnostiku a léãbu CF ve FN Motol (dále jen CF Centrum)
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06, FN Motol – pfiesná lokalizace je popsána u jednotliv˘ch ãástí CF Centra;
blíÏe viz.: http://www.lf2.cuni.cz/ustavy/ublg/cf.html a http://freeweb.starweb.cz/CF/. CF Centrum bylo
ustanoveno v r. 1997 na základû v˘nosu Vlády âeské republiky ze dne 8. IX. 1993, # 493 Sekce 3, § 3i.
Bylo vytvofieno spojením specializovan˘ch ãástí 2. dûtské kliniky a Ústavu biologie a lékafiské genetiky
UK 2. LF a FN Motol, které svou dlouholetou spoluprací, odborn˘m, personálním a metodick˘m vybave-
ním poskytují komplexní sluÏby rodinám dûtí postiÏen˘ch CF na základû nejnovûj‰ího pokroku lékafiské
genetiky a klinické medicíny. V rámci CF Centra dostávají pacienti s CF nejlep‰í a nejmodernûj‰í lékafi-
skou, rehabilitaãní a genetickou péãi. Specializovaná molekulárnû genetická laboratofi provádí vy‰etfiení
mutací CF genu u pacientÛ, jejich rodiãÛ a v‰ech jejich pfiíbuzn˘ch, zaji‰Èuje odborné genetické pora-
denství pro postiÏené a jejich rodiny. Ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou ve FN Motol
UK 2. LF a FN Motol poskytuje rodiãÛm ve‰kerou péãi pfied otûhotnûním a bûhem tûhotenství k zaji‰tûní
narození dítûte nepostiÏeného CF a jinou zjistitelnou v˘vojovou vadou. Ve spolupráci s Centrem repro-
dukãní genetiky a medicíny Ústavu biologie a lékafiské genetiky UK 2. LF a FN Motol umoÏÀuje preven-
ci CF u v‰ech partnerÛ s poruchami reprodukce. 
Souãásti CF Centra
1. Molekulárnû genetická laboratofi CF Centra - ÚBLG UK 2. LF a FN Motol:
Telefonní ãíslo pokud není uvedeno jinak je 02/2443 + ãtyfimístné ãíslo linky; po pfiedchozím objednání
na lince - 3535 nebo 3528; Doc. MUDr. M. Macek, Jr. - milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz - tel. 9548,
Doc. MUDr. M. Macek, CSc. - tel. 3524; MUDr. M. Koudová - monika.koudova@lfmotol.cuni.cz -
tel. 3535; MUDr. R. Alánová - renata.alanova@lfmotol.cuni.cz -  tel. 3528; MUDr. E. Hladíková - eva.hla-
dikova@lfmotol.cuni.cz - tel. 3535; MUDr. V. Krutílková - vera.krutilkova@lfmotol.cuni.cz - tel. 3528,
3531, 3564; FN Motol – dûtská poliklinika 4. patro - Fax: 02/2443 3523 
2. Klinická ãást CF Centra - 2.dûtská klinika UK 2. LF a FN Motol
2.1. Ambulance pro dûti a dorost: po pfiedchozím objednání na tel.: 02/2443 3819, Doc. MUDr.
V. Vávrová, DrSc. - vera.vavrova@lfmotol.cuni.cz - tel. 2269, 2201, 3811; MUDr. J. Barto‰ová - jana.bar-
tosova@lfmotol.cuni.cz - tel. 2201, 3811, 2253; MUDr. P. Pohunek - petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz -
tel. 2201, 2255; FN Motol – dûtská poliklinika 2. patro - Fax: 02/2443 2220
2.2. Ambulance pro dûti do 3 let – ve ãtvrtek dopoledne po objednání na lince 3737 nebo 3732 - MUDr.
Veronika Skalická - veronika.skalicka@lfmotol.cuni.cz, l. 2055
2.3. Ambulance pro dospûlé s CF - po pfiedchozím objednání na tel.: 02/2443 6635; MUDr. I. Stachová;
FN Motol - Pavilon TRN
2.4. Vy‰etfiení chloridÛ v potu – po pfiedchozím objednání na tel. 2270 nebo 2272; pí. H. Slavíková,
pí. N. Krásová; FN Motol – dûtská poliklinika 4. patro
2.5. Respiraãní fyzioterapie - po pfiedchozím objednání na tel.: 9263; PaeDr. L. Smolíková - libuse.smo-
likova@lfmotol.cuni.cz; FN Motol - dospûlá ãást (nová budova) uzel D, - 1. patro
2.6. Antropometrie - po pfiedchozím objednání na tel.: 2260; RNDr. D. Zemková - daniela.zemkova@
lfmotol.cuni.cz; FN Motol – dûtská poliklinika 3. patro
2.7. Psychologická poradna - po pfiedchozím objednání na tel.: 2054; prom. psycholog H. Chladová;
FN Motol – I. dûtská klinika (4. patro monobloku)
2.8. Sociální poradna ve FN Motol - Mgr. A. Picková po pfiedchozím objednání na tel.: 1176
3/ Klub nemocn˘ch CF
Kanceláfi Klubu CF - FN Motol - pavilon F (Stará dospûlá ãást), V úvalu 84, 150 06 Praha 5,
Tel: 02/2443 6184 fax: 02/2443 6207; cfklub@volny.cz, http://freeweb.starweb.cz/CF/; Redakce
Zpravodaje Klubu nemocn˘ch CF - T. Krajíãek, Zborovská 47, 150 00, Praha 5; kratt@centrum.cz
4/ Dal‰í informace o CF: BroÏura o CF na internetu, http://www.lf2.cuni.cz/info/cf/cf.htm

Pfieklad z anglického originálu (IV / 2001): Doc. MUDr. Milan Macek Jr.
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