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Abstract  

Introduction. Cystic fibrosis is one of the most common of life-shortening genetic diseases, inherited in an autosomal 

recessive manner and caused by mutations that lead to the accumulation of sticky mucus in the respiratory system. Progressive 

respiratory failure remains the primary source of mortality, therefore it is important to understand the effects of  this disease 

on the respiratory system. 

Aim: to review the cystic fibrosis diagnosis and treatment. 

Methodology: the literature used for this review was selected using the “Pubmed” database. The literature search was 

conducted using selected keywords, the most relevant and recent articles were selected. More than 30 publications on cystic 

fibrosis were analyzed. 

Results. Cystic fibrosis is a life-threatening disease that requires clinical symptoms, family history, laboratory and 

instrumental tests to confirm the diagnosis. Treatment for cystic fibrosis is evolving rapidly from symptomatic treatment to 

drugs that modulate the CFTR protein. 

Conclusions:  

1. Cystic fibrosis is one of the most common of life-shortening genetic diseases, inherited in an autosomal recessive 

manner and caused by a CFTR mutation. Disease manifests in reccurent wheezing, dyspnea, pneumonia, 

bronchiolitis and bronchiectasis. 

2. The sweat test is the primary laboratory test. 

3. Antibiotics, anti-inflammatories, mucolytics only treat the manifestations of the disease, but fundamental knowledge 

of molecular and cell biology has increased the prospects of targeted therapy. 
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Santrauka  

Įvadas. Cistinė fibrozė yra viena iš labiausiai paplitusių gyvenimo trukmę mažinančių genetinių ligų, paveldima autosominiu 

recesyviniu būdu ir atsirandanti dėl mutacijų, kurios sukelia storų, lipnių gleivių susikaupimą kvėpavimo sistemoje. 

Progresuojantis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas išlieka pagrindine sergančiųjų mirties priežastimi, todėl svarbu 

suprasti šios ligos sukeliamus padarinius kvėpavimo sistemai. 

Tikslas: apžvelgti cistinės fibrozės diagnostiką ir gydymą. 

Metodika: literatūra šiai apžvalgai buvo rinkta naudojant ,,Pubmed” duomenų bazę. Literatūros paieška buvo atliekama 

naudojant parinktus raktinius žodžius, atrinkti aktualiausi ir naujausi straipsniai, iš viso išnagrinėta daugiau kaip 30 

publikacijų, susijusių su cistine fibroze. 

Rezultatai. Cistinė fibrozė yra gyvenimo kokybę bloginanti liga, šios ligos diagnozei patvirtinti  reikalingi klinikiniai 

simptomai, šeiminė anamnezė, laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai. Cistinės fibrozės gydymas sparčiai tobulėja: nuo 

simptominio gydymo iki CFTR baltymą moduliuojančių vaistų. 

Išvados:  

1. Cistinė fibrozė yra viena iš labiausiai paplitusių gyvenimo trukmę mažinančių genetinių ligų, paveldima autosominiu 

recesyviniu būdu ir yra susijusi su defektyviu  CFTR genu, pasireiškianti pasikartojančiu švokštimu, dusuliu, plaučių 

uždegimu, bronchiolitu bei bronchektazėmis. 

3. Prakaito testas yra pagrindinis cistinės fibrozės diagnostiką patvirtinantis laboratorinis tyrimas.  

4. Antibiotikai, priešuždegiminiai ir mukolitiniai vaistai gydo tik cistinės fibrozės simptomus, o biologinė taikinių terapija, 

veikianti chloro jonų kanalus, žymiai padidina cistinės fibrozės gydymo perspektyvas. 

Raktažodžiai: cistinė fibrozė, cistinės fibrozės genas, naujagimių patikra, prakaito testas, Ivacaftor. 
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1.1.  Įvadas. Cistinė fibrozė 

 

 Cistinė fibrozė (CF) yra autosominiu 

recesyviniu būdu paveldimas genetinis sutrikimas, 

kurį sukelia CF transmembraninio laidumo 

reguliatoriaus (CFTR) geno mutacija, koduojanti ir 

gaminanti defektyvius chloro jonų kanalus [1]. Ši liga 

yra viena iš labiausiai paplitusių gyvenimo trukmę 

mažinančių genetinių ligų [2], ypač paplitusi Europoje, 

Šiaurės Amerikoje ir Australijoje [3]. Dažni CF 

požymiai ir simptomai kvėpavimo sistemoje yra 

pasikartojantis švokštimas, dusulys fizinio krūvio 

metu, plaučių uždegimas, bronchiolitas bei 

bronchektazių išsivystymas, tačiau vaikai, sergantys 

CF, dažniausiai skundžiasi lėtiniu kosuliu ir švokštimu 

[4,5]. Liga komplikuojasi pneumotoraksu, hemoptize, 

kvėpavimo nepakankamumu, plautine hipertenzija [6]. 

Pneumotoraksas pripažįstamas kaip dažna ir gyvybei 

pavojinga komplikacija CF sergantiems pacientams 

[7], turi neigiamų prognostinių padarinių [8]. 

Hemoptizė paprastai pasireiškia vyresniems 

pacientams ir sergantiems sunkesne ligos forma [9].   

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas pasireiškia 

hiperkapnija, hipoksija ar abiem [6]. Sergantiems CF 

plautinę hipertenziją daugiausiai sukelia lėtinė 

hipoksija [10]. 

 

Šiuo metu vidutinis išgyvenamumas sergantiems 

CF yra 36 metai ir,  nepaisant milžiniškos pažangos 

gydant šią ligą, progresuojantis kvėpavimo funkcijos  

nepakankamumas išlieka pagrindine sergančiųjų CF 

mirtingumo priežastimi [1].  

 

1.2.  CFTR genas ir jo mutacijos 

 

CFTR  genas yra atsakingas už chloro 

jonų pernešimą per epitelinių ląstelių membranas 

kvėpavimo takų, žarnyno, kasos, inkstų, prakaito 

liaukų ir vyrų reprodukcinės sistemos audiniuose. Šiuo 

metu yra žinoma, kad baltymas turi daugiau funkcijų, 

tokių kaip bikarbonato sekrecija, reguliuojanti 

kvėpavimo takų paviršiaus skysčio pH, ir epitelio 

natrio kanalo slopinimas [11]. 

CFTR geno identifikavimas 1989 m. 

atvėrė naują erą  CF supratimui. Nuo tada buvo 

nustatyta maždaug 2000 mutacijų ir išaiškinti sunkūs 

struktūriniai baltymo defektai [12]. Šiuo metu CFTR 

geno mutacijos yra suskirstytos į šešias kategorijas, 

atsižvelgiant į jų disfunkcijos ir poveikio baltymui 

mechanizmus. Nepaisant keleto sunkumų pritaikant 

kai kurias mutacijas į šią klasifikaciją, šios klasės yra 

naudingos atliekant funkcinius tyrimus ir išbandant 

naujus gydymo būdus, kurie turėtų veikti specifinius 

baltymo defektus [13].  

Dėl defektyvaus CFTR geno ląstelėje 

vyksta nenormalus druskos ir vandens judėjimas, kuris 

sukelia kvėpavimo takų paviršiaus dehidrataciją [14]. 

CFTR geno mutacijos lemia epitelio ląstelių viršūninės 

membranos  anijonų kanalo defektus [15] ir šie 

defektai, esantys sekrecinėse epitelio ląstelėse, dažnai 

sukelia storų, lipnių gleivių susikaupimą kvėpavimo 

sistemoje, kurios slopina mukociliarinį klirensą ir 

didina kvėpavimo takų kolonizaciją infekcijų 

sukelėjais, dažniausi iš jų yra Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus 

influenza ir Burkholderia cepacia [16].  

 

1.3.  Cistinės fibrozės diagnostika 

 

Dažniausiai CF yra diagnozuojama 

visuotinės naujagimių patikros metu, tačiau tiems, 

kuriems yra retos mutacijos ar CF pasireiškia 

netipiškai (pavyzdžiui, lengvais kvėpavimo takų 

simptomais ar nevaisingumu vyrams), liga gali būti 

nediagnozuota iki pat pilnametystės [17]. 
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Remiantis CF fondo nutarimu - 

rekomenduojama atliki prakaito testą asmenims, 

kuriems yra įtariama CF dėl teigiamo visuotinės 

naujagimių patikros rezultato, taip pat asmenims, 

turintiems būdingus simptomus  ar šiai ligai palankią 

šeimos anamnezę. Dažniausiai atliekamas naujagimio 

patikros metodas apima imunoreaktyvaus tripsino, 

kasos fermento pirmtako, kiekio matavimą kraujyje, 

kurio jautrumas yra didelis, tačiau jo specifiškumas yra 

mažas ir dėl to gaunama daug klaidingai teigiamų 

rezultatų. Jei imunoreaktyvaus tripsinogeno lygis yra 

aukštas, kai kuriose valstybėse testas yra 

pakartojamas. Dauguma valstybių atlieka 

imunoreaktyvų tripsinogeno tyrimą ir DNR analizę. 

Svarbu pažymėti, kad net ir šis DNR tyrimas vis dar 

yra tik „atrankinis testas“ CF ir visi kūdikiai, kurių 

naujagimių patikra yra teigiama, turi būti siunčiami 

atlikti diagnostinį prakaito tyrimą.  

CF diagnozė yra labai tikėtina, jei 

atlikus prakaito tyrimą chloro jonų koncentracija yra 

60 mmol/l. Normali prakaite esanti chloro jonų 

koncentracija (iki 29 mmol/l) rodo, kad liga yra mažai 

tikėtina. Asmenims, kurių chloro jonų koncentracija 

prakaite yra 30–59 mmol/l,  reikalinga tolimesnė 

genetinė analizė [9]. Taip pat CFTR funkciją galima 

išmatuoti naudojant nosies transepitelinio potencialo 

skirtumo matavimus [18]. 

Taigi, norint diagnozuoti CF reikia 

nustatyti ligai specifinius simptomus arba teigiamą 

naujagimių atrankos testo rezultatą arba nustatyti, jog 

šia liga serga tiriamojo brolis ar sesuo  kartu su dviem 

padidėjusiomis chloro jonų koncentracijomis prakaite 

(> 60 mmol/l), nustatytomis atskiromis dienomis arba 

nustatant  2 CF mutacijas, arba nenormalius nosies 

potencialo skirtumo  tyrimų rezultatus dvi atskiras 

dienas [19].  

Sergančiųjų CF klinikiniai plaučių 

vaizdavimo metodai gali patvirtinti ligos diagnozę ir 

suteikti papildomos informacijos gydant pacientą. 

Šiuo metu „auksinis standartas“ – didelės skiriamosios 

gebos kompiuterinė tomografija [20].  Didelės 

skiriamosios gebos kompiuterinė tomografija vertina: 

bronchektazių sunkumą, bronchektazių mastą, 

peribronchinį sustorėjimą, gleivių kamščių mastą,  

abscesus/sakuliaciją, bronchų dalijimosi bendruosius 

požymius, burbuliukų skaičių, emfizemą, 

kolapsą/konsolidaciją [21]. Svarbu paminėti tai, kad 

būdingi kvėpavimo takų pokyčiai - gleivių 

užsikimšimas kartu su uždegiminiu kvėpavimo takų 

sienelių sustorėjimu ir progresuojanti bronchektazė - 

dažniausiai pasireiškia nevienalyčiais skirtingo 

sunkumo dariniais, todėl instrumentiniai tyrimai (KT, 

MRT) dažniausiai būna neišsamūs. Tačiau 

bronchektazė yra laikoma viena iš ankstyviausių 

negrįžtamų struktūrinių pokyčių, nustatyta 

instrumentinais tyrimais, net besimptomiams 

kūdikiams, kurie buvo identifikuoti atliekant 

naujagimių atranką, koreliuoja su ligos sunkumu ir 

paūmėjimo dažniu [22]. 

 

1.4.  Rekomendacijos ir gydymas 

 

Devintajame dešimtmetyje vaikai, 

sergantys CF, retai išgyvendavo iki suaugusiųjų 

amžiaus. Pažangios naujovės, pagrįstos kasdienine 

krūtinės ląstos kineziterapija, siekiant palengvinti 

gleivių šalinimą, sveika mityba ir ankstyvas gydymas 

antimikrobiniais vaistais,  siekiant greitai sustabdyti 

infekciją, prailgino gyvenimo trukmę iki ketvirto 

dešimtmečio [23]. Iš tiesų sparčiai augant suaugusiųjų, 

sergančių CF, populiacijai, visuose centruose turėtų 

būti parengtos išsamios pereinamojo laikotarpio 

priežiūros programos, reguliariai bendraujant tarp 

vaikų ir suaugusiųjų grupių. Pagrindiniai visų CF 

sergančių žmonių kvėpavimo sistemos apsaugos 

komponentai yra žinios, dalyvavimas ir mukociliarinio 
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klirenso stebėjimas bei mukolitinė terapija, antibiotikų 

vartojimas [24]. Tačiau antibiotikai, priešuždegiminiai 

ir mukolitiniai vaistai gydo tik ligos simptomus ir 

nepanaikina chloro jonų kanalų defektų. Pastaraisiais 

metais pagrindinės molekulinės ir ląstelinės biologijos 

žinios padėjo suvokti pagrindinius chloro jonų kanalo 

defektus ir padidino taikinių terapijos perspektyvas 

[23]. 

CFTR baltymą moduliuojantis vaistas 

- „Ivacaftor“ („Kalydeco®“) - pirmasis vaistas, 

patvirtintas 2012 m. rinkodarai, skirtas ištaisyti 

pagrindinį CF defektą. Šis vaistas, skirtas gydyti 

G551D mutacijos sukeltai CF, vartojamas tik 10% 

sergančiųjų. Pagrindiniai  vaisto klinikinės naudos 

įrodymai – kvėpavimo funkcijos pagerėjimas, plaučių 

uždegimo paūmėjimų retėjimas, ženkliai sumažėjusi 

chloro jonų koncentracija prakaite. Įrodyta, kad vaistas 

FEV1 padidina vidutiniškai 10% ir pagerina kūno 

masės indeksą. Tačiau dabartinių CFTR moduliatorių 

aktyvumas yra ribotas visiems sergantiems CF, taip pat 

šie vaistai yra brangūs  [25–27]. 

Genų terapijos koncepcija gydyti CF 

yra išradinga, bet iki šiol yra nemažai neišspręstų 

techninių kliūčių. Kadangi liga yra daugialypė, 

pažeidžianti daug organų, sukelta CFTR mutacijų, 

manoma, kad genų terapija, nukreipta į visus CFTR 

geno defektus, bus veiksminga kaip individualizuota 

terapija. Žvelgiant iš šios perspektyvos, manoma, kad 

artimiausiu metu genų terapija gali būti svarbi 

klinikinė priemonė, gydant CF, ir gali pasiūlyti aiškų 

gydymą  [28,29]. 

 

1.5.  Apibendrinimas 

 

 Cistinė fibrozė yra viena iš labiausiai 

paplitusių gyvenimo trukmę mažinančių genetinių 

ligų, paveldima autosominiu recesyviniu būdu ir 

atsirandanti dėl CFTR geno mutacijų, kurios sukelia 

storų, lipnių gleivių susikaupimą kvėpavimo 

sistemoje. Progresuojantis kvėpavimo funkcijos 

nepakankamumas išlieka pagrindine sergančiųjų 

mirties priežastimi, todėl svarbu suprasti šios ligos 

sukeliamus padarinius kvėpavimo sistemai.  

 Dažni CF simptomai kvėpavimo 

sistemoje - pasikartojantis švokštimas, dusulys fizinio 

krūvio metu, plaučių uždegimas, bronchiolitas bei 

bronchektazių išsivystymas, o ligai būdingos 

komplikacijos - pneumotoraksas, hemoptizė, 

hiperkapninis ir hipoksinis kvėpavimo 

nepakankamumas, plautinė hipertenzija. 

 Norint diagnozuoti cistinę fibrozę 

svarbu įvertinti paciento klinikinius simptomus, 

šeiminę anamnezę, laboratorinius ir instrumentinius 

tyrimus. Svarbiausias tyrimas, patvirtinantis CF 

diagnozę, yra chloro jonų koncentracijos nustatymas 

prakaite. 

 Ligos simptomams malšinti ir 

komplikacijoms gydyti gali būti skiriami antibiotikai, 

priešuždegiminiai ir mukolitiniai vaistai. Taip pat CF 

gydymui yra skiriami CFTR baltymą moduliuojantys 

vaistai, tačiau jų aktyvumas yra ribotas. Artimiausiu 

metu genų terapija gali būti svarbi klinikinė priemonė 

gydant cistinę fibrozę. 

 

1.6.  Išvados 

 

1. Cistinė fibrozė yra viena iš labiausiai paplitusių 

gyvenimo trukmę mažinančių genetinių ligų, 

paveldima autosominiu recesyviniu būdu ir  yra 

susijusi su defektyviu  CFTR genu, pasireiškianti 

pasikartojančiu švokštimu, dusuliu, plaučių uždegimu, 

bronchiolitu bei bronchektazėmis. 

2. Prakaito testas yra pagrindinis cistinės fibrozės 

diagnostiką patvirtinantis laboratorinis tyrimas.  

3. Antibiotikai, priešuždegiminiai ir mukolitiniai 

vaistai gydo tik cistinės fibrozės simptomus, o 
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biologinė taikinių terapija, veikianti chloro jonų 

kanalus, žymiai padidina cistinės fibrozės gydymo 

perspektyvas. 
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