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БЪДЕЩЕТО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ  
С МУКОВИСЦИДОЗА

Резюме
„Горко на това дете, което целунато по челото е солено. То е обречено и скоро ще умре”, тази по-

словица от средновековието в северно европейския фолклор, е едно от най-ранните описания на 
фаталното генетично заболяване, известно като муковисцидоза (МВ). За разлика от фаталната прог-
ноза, която е съпътствала заболяването преди векове, днес картината не е толкова мрачна, със зна-
чително удължена продължителност на живот на пациентите. До 1965 средната продължителност 
на живота при засегнатите от МВ е  2 години, а през 1993 – 50% от пациентите са все още живи на 25 
години. Сегашните световни данни са за средна продължителност на живота 38-40 години. Счита се, 
че родените днес бебета вероятно ще прескочат и 50 години с много по-добро качество на живот в 
сравнение с родените преди двайсетина години. 

Този обзор  има за цел да опише лечебните схеми, на които се базира този факт, да се изтъкнат 
новопоявяващите се проблеми, свързани с  удължаването на живота и да се набележат насоките за 
бъдещо развитие.
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Abstract 
„Woe to that child which when kissed on the forehead tastes salty. He is bewitched and soon must die” – 

an adage, from northern European folklore, that is one of the earliest reference to the fatal genetic disease 
recognized today as cystic fibrosis. On the contrast with the fatality going on with the disease ages ago, 
today the reality is not so gloomy with much longer survival for the patients. Up to 1965 median survival 
for CF affected personas was 2 years, while in 1993 – 50% of the patients were still alive at the age of 25. 
According the recent data nowadays median survival is 38-40 years. It is believed that the babies born 
today most probably will reach their 50-ties with much improved quality of life compared to the babies 
born 20 years ago. 

This review aims to describe the treatment plans that have led to prolonged survival, to highlight the 
new emerging problems and to point out the future paths in development. 
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Въведение
Муковисцидозата (МВ) е комплексно, систем-

но автозомно-рецесивно заболяване, при което 
са засегнати функциите на дихателната система, 
храносмилателния тракт и всички екзокринни 
жлези (фиг. 1) (20). Заболяването се дължи на 
мутация в гена за регулатора на трансмембра-
ния транспорт при муковисцидоза (CFTR – cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator). 
Тя е най-честото фатално наследствено забо-
ляване за бялата раса, при което хроничните 
белодробни инфекции и възпаление, в резултат 
на които се развиват бронхиектазии и дихател-
на недостатъчност, са водещата причина за за-
болеваемост и смъртност. Честотата на МВ е не 
само расово, но и етнически обуслована, за Ев-
ропа средно се докладва честота 1:2 500 ново-
родени, за България тя е около 1:3 600, а напри-
мер в Ирландия е значително по-висока – 1: 800 
(1, 16). През последните десетилетия преживяе-
мостта на пациентите с МВ значително се подо-
бри благодарение на новите терапевтични ре-
жими, но все още дефинитивно лечение няма. 
Макар и със значително удължена преживяе-
мост и подобрено качество на живот, и прогно-
за, в сравнение с пациентите преди 20 години, 
цената за тези постижения е много голяма и за 
пациента, и за обществото. Ежедневното адек-
ватно лечение е скъпо и много времепоглъща-
що. Честите посещения в болница също оказват 
своя негативен отпечатък. От друга страна във 
връзка с удължената продължителност на жи-
вот се срещат и все повече “необичайни” за МВ 
изяви, което е предизвикателство и за лекар-
ския екип, и за пациента (22).

Introduction 
Cystic fibrosis (CF) is a complex, autosomal-

recessive disorder, affecting the functions of the 
respiratory system, gastro-intestinal tract and all 
exocrine glands (fig. 1) (20). The disease is a result 
of a mutation in the gene for cystic fibrosis trans-
membrane conductance regulator (CFTR). It’s 
the most common fatal inherited disease in the 
Caucasian race. The chronic infections and inflam-
mation, leading to bronchiectasis and respiratory 
failure are the leading cause for morbidity and 
mortality. The incidence of CF varies in different 
races and ethnicity. For Europe average incidence 
is 1:2 500 newborns, in Bulgaria is around 1:3 600, 
while in Ireland is higher, up to 1: 800 (1, 16). In 
the last decades survival of CF patients has been 
drastically improved due to newer therapeutical 
regimens, but still there is no definite cure. Al-
though with significantly improved survival and 
quality of life, compared to data 20 years ago, the 
cost for this achievement is substantial for both 
society and the patients. Daily adequate treat-
ment is very costly and time-consuming. Fre-
quent hospital visits also pay it’s negative role. 
On the other side improved life expectancy leads 
to more often “non-typical” presentations of CF, 
which pose tremendous challenge for doctors 
and patients (22).
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Дихателен път без МВ:
дихателните пътища са покрити 
с тънък слой от мукус

Normal Airway:
In healthy lungs, the airway is lined 
with thin layer of mucus

Дихателен път при МВ:
   гъст, жилав, лепкав мукус
      блокиращ дихателните пътища

       Airway With CF:
       With cystic 	brosis, thick, sticky
      mucus blocks the airway.

Кръв в мукуса
Blood in mucus

Бактериална инфекция
Bacterial infection

Диоденум
Diodenum 

Общ жлъчен канал
Common bile duct

Мукозна тапа
Mucus plug

Стомах
Stomach

Панкреас
Pancreas

Тънко черво
Small intestine

Алвеоли
Alveoli

Панкреасен канал  Pancreatic duct

Фиг. 1. Основно засегнати органи при муковисцидоза (МВ).
Fig. 1. The mainly affected organs in CF.
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Исторически данни
През 1938 година, когато МВ е описана за 

първи път като самостоятелна нозологична 
единица, над 70% от бебетата с МВ са умира-
ли преди навършване на 1 година (16). След 
въвеждането на антибиотиците и ензимоза-
местителната терапия (двата основни стълба 
за лечение и до днес) през 40-те години на ми-
налия век, статистиката се променя, но все още 
с доста лоша прогноза, като 2/3 от пациентите 
не доживяват до 7 години (9, 25). През послед-
ващите десетилетия се задълбочават научните 
постижения в разбирането на заболяването. 
Например, по време на горещите вълни в САЩ 
през 50-те години, довели до хоспитализиране 
на голям брой деца с МВ по повод на дехид-
ратации, се открива абнормната функция на 
потните жлези и се въвежда (през 1959 година) 
„златния стандарт“ в диагностиката, използван 
и до днес – потният тест (13). Още по-голям на-
учен успех е регистриран през 1989 година, 
когато е открит и генът, отговорен за МВ и е 
посято зрънцето на надеждата за излекуване 
в бъдеще благодарение на генна терапия (2, 
21). До момента са идентифицирани над 2 000 
мутации, свързани със заболяването, като най-
честата за бялата раса е delF508 (при над 70% 
от пациентите) (23). 

Средната продължителност на живота значи-
телно се е увеличила през годините – от 20 го-
дини през 70-те години на ХХ в., до 37 за жени 
и 40 за мъже за 2010 година (САЩ) (фиг. 2). Ако 
същата тенденция се запази в следващите го-
дини може да се очаква, че през 2040 година 
продължителността на живот при пациенти с 
МВ ще стигне до 70 години (25). Факторите, до-
вели до този рязък скок в продължителността 
на живота включват инхалаторни антибиоти-
ци, по-добро хранене, по-ранна диагноза (фиг. 
3) (10).

Historical data
When it was described for the first time as sepa-

rate entity in 1938, over 70% of babies born with 
CF died within their first year (16). After introduc-
ing antibiotics and enzyme substitution (the two 
pillars in therapy even today) in the 40-ties of the 
last century, the statistical data changes, but still 
with poor prognosis – 2/3 of the patients didn’t 
survive over 7 years of age (9, 25). In the next 
decades more profound scientific discoveries 
concerning the disease were made. For example 
during the heat waves in 1950es in USA a large 
number of CF babies were hospitalized due to 
dehydration, the abnormal function of sweat 
glands was discovered and the “golden standard” 
in diagnosis used even today - the sweat test, was 
introduced (in 1959) (13). Even bigger success is 
registered in 1989 when the gene responsible 
for the disease was cloned and the seed of hope 
in future genetic treatment was sown (2, 21). Up 
until today over 2 000 CF causing mutations had 
been identified, as the most common for Cauca-
sians is delF508 (for over 70% of the patients) (23). 

Median life expectancy is significantly pro-
longed for 20 years in 1970es to 37 for females 
and 40 for males in 2010 (USA) (fig. 2). If this ten-
dency persists in the next years we could predict 
that in 2040 CF patients would have life expectan-
cy of 70 years (25). The factors contributing this 
abrupt prolongation include inhaled antibiotics, 
better nutrition, earlier diagnosis (fig. 3) (10).
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Фиг. 2. Средна продъл-
жителност на живота 

през годините при па-
циенти с муковисцидоза 
(синя линия). Прогнозна 

крива за очакваната 
продължителност на жи-

вота в бъдеще (червена 
линия) (по Simmonds NJ, 

2009) (25).
Fig. 2. Life expectancy 

through the years in 
CF patients (blue line). 

Future prognostic line for 
life expectancy (red line) 
(modified by Simmonds 

NJ, 2009) (25).
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HTS

АЗЛИ | AZLI

ТИП | TIP

Спектър на МВ
Повечето от пациентите, диагностицирани 

в ранна детска възраст, са с така наречената 
„типична“ или „класическа“ МВ и се изявяват 
с някои или всички от характерните симпто-
ми за МВ (табл. 1), имат положителен потен 
тест, и в повечето случаи се открива поне една 
от двете мутации, довели до развитие на МВ 
(14). В 85% от случаите тези пациенти са с пан-
креасна недостатъчност, което е свързано с 
по-лоша прогноза (3). С по-лоша прогноза се 
свързват още повтарящи се респираторни ин-
фекции, хронична инфекция с P.aeruginosa или 
B.cepacia, лош нутритивен статус. Същевремен-
но има пациенти хомозиготи по delF508 със 
сравнително леко до средно тежко протичане 
на заболяването и такива със същата мутация, 
и изключително тежко протичане на заболява-
нето с ранен фатален изход (17, 20). Генетици-
те продължават търсенето на наличие на гени 
модификатори, които биха могли да обяснят 
различната симптоматика и клиничен ход при 
еднакви мутации (6).

Пациент със само една характерна изява за 
МВ, с граничен или нормален потен тест и една 
или две доказани мутаци се приема за „атипич-
на“, или „не-класическа“ МВ. Тези пациенти се 
диагностицират значително по-късно, често 
като възрастни, повечето са със съхранена 
панкреасна функция и по-добра прогноза. В 
едно английско изследване на пациенти с МВ 
на възраст над 40 години е установено, че 32% 
от тях са диагностицирани след 16 годишна 
възраст и 18% са със съхранена панкреасна 
функция (20).

През последното десетилетие с въвеждането 
на масов неонатален скрининг в редица страни 
все по-голям процент от пациентите се диагно-
стицират при раждането. Позитивите от неона-
талния скрининг са подобрено хранително под-

СF spectrum 
Most of the cases diagnosed in infancy pres-

ent with so called “typical” or “classic” CF – some 
or all of the characteristic CF symptoms (table 
1). These patients have a positive sweat test and 
one or two disease causing mutations identified 
(14). Around 85% of them have a pancreas insuffi-
ciency, which is connected with poorer prognosis 
(3). Worse prognosis often is associated with re-
current respiratory infections, chronic infections 
with P.aeruginosa or B.cepacia, poor nutritive sta-
tus. At the same time some homozygous delF508 
patient have mild disease course while others 
with the same mutations suffer severely and the 
fatal outcome of their disease is much earlier 
than expected (17, 20). The geneticist continue 
their search for existence of genes modifiers, ex-
plaining these variable presentation and clinical 
course in patients with the same mutations (6).

Patient with only one CF characteristic symp-
tom, borderline or normal sweat test and one or 
two proved mutations is thought for an “atypical” 
or “non-classic” CF. These patients are diagnosed 
much later in their life, most commonly as adults, 
most of them with sufficient pancreas. A study 
from England found out that of all CF patients 
aged 40 or older, 32% have been diagnosed after 
their 16th birthday and 18% are pancreas suffi-
cient (20).

In the last decade after introducing the neo-
natal screening in numerous countries more 
patients are diagnosed in neonatal period. The 
positive outcomes from the screening are better 
nutritional support since birth, less hospitaliza-
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Фиг. 3. Продължител-
ност на живота през го-
дините (червена линия) 
и хронология на основ-
ните научни открития 
и терапевтични проме-
ни. АБ – антибиотици, 
АЗЛИ – инхалаторен 
азтреонам, ТИП – прахов 
инхалаторен тобрами-
цин; HTS – хипертоничен 
разтвор за инхалации 
(по Elborn S, 2013) (10).
Fig. 3. Survival through 
the years (red line) and 
chronology of major 
scientific inventions and 
therapeutical changes. 
AZLI – aztreonam for 
inhalation; TIP – powder 
tobramycin for inhalation; 
HTS – hypertonic solution 
(modified by Elborn S, 
2013) (10).
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помагане още от раждането, по-рядка нужда от 
хоспитализациите, запазен растеж и като цяло 
удължена продължителност на живота (17).
Съвременно поведение при дете с МВ 

Първичните цели на лечението са макси-
мално отлагане на началото на белодробните 
инфекции и оптимално добро хранително под-
помагане. За повечето деца това включва еже-
дневен режим, преоценка на здравния статус 
на всеки 3 месеца в клиника, строго просле-
дяване на теглото, белодробната функция и 
микробиологично изследване (12). По-добри 
показатели се докладват при пациенти, наблю-
давани от обучен екип в специализирани цен-
трове в сравнение с пациенти, наблюдавани в 
извънцентрови условия от един или най-много 
двама специалисти (най-често пулмолог и гас-
троентеролог) (18).
Лечение на белодробните инфекции

В белите дробове на пациентите с МВ се от-
криват малък брой патогени, първоначално 
S.aureus и H.Influenzaе, последвани от хронична 
колонизация с P.aeruginosa. За лечение се из-
ползват антибиотични курсове (съобразно по-
следната антибиограма, изследвана при даде-
ния пациент). Понякога са достатъчни дори и 
перорални курсове (но с продължителност 2-4 

tion needs, preserved growth and prolonged life 
expectancy (17).

Contemporary management of CF child 
Primary aims of the treatment are maximal 

delay of pulmonary infections and optimal nu-
tritional support. For most of the children this 
includes daily regimen, overall health evaluation 
every 3 months in a clinic, strict follow up of the 
weight, lung function and microbiology tests 
(12). Better results are found in patients, followed 
up in a specialized center with team of doctors, 
compared to the patients that rely only on one or 
at most two specialists (pulmonologist and gas-
troenterologist) in a clinic or private office (18).

Treatment of lung infections 
In CF lungs not so many pathogens could 

be found. Initially isolates from S.aureus and 
H.Influenzae appear, followed by chronic coloni-
zation with P.aeruginosa. For treatment antibi-
otic courses according last microbiology results 
are used. Sometimes even peroral antibiotics are 
sufficient, but at least for 2-4 weeks. More severe 
infections require intravenous administration 
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Table. 1. Characteristic signs and symptoms in CF 
(Gibson RL, 2003) (14).

Chronic Sinopulmonary Disease

Persistent colonization/infection with pathogens typical of CF 
lung disease, including:

- Staphylococcus aureus;

- Pseudomonas aeruginosa (mucoid and nonmucoid);

- Nontypable Haemophilus influenzae;

- Burkholderia cepacia.

Endobronchial disease manifested by: 
cough and sputum production, wheeze and air trapping, radiographic 
abnormalities, evidence of obstruction on PFTs, digital clubbing.

Chronic sinus disease: 
nasal polyps, radiographic changes.

Gastrointestinal/nutritional abnormalities:

- Meconium ileus;

- Exocrine pancreatic insufficiency;

- Distal intestinal obstruction;

- Rectal prolapse;

- Recurrent pancreatitis.

Chronic hepatobiliary disease manifested by clinical  
and/or laboratory evidence of:

- Focal biliary cirrhosis;

- Multilobular cirrhosis;

Failure to thrive (protein–calorie malnutrition)

Hypoproteinemia–edema

Fat-soluble vitamin deficiencies

Obstructive azoospermia in males

Salt-loss syndromes

Chronic metabolic alkalosis

Табл. 1. Белези откривани при муковисцидоза (по 
Gibson RL, 2003) (14).

Хронично синпулмонарно заболяване

Персистираща колонизация/инфекция с типични за МВ 
патогени, включващи:

- Staphylococcus aureus;

- Pseudomonas aeruginosa (мукоиден и немукоиден);

- нетипизируем Haemophilus influenzae;

- Burkholderia cepacia.

Ендобронхиално заболяване манифестиращо се с:
кашлица, експекторация, „свирене” и „задържане на въздух”, 
рентгенологични изменения, „барабанни пръсти”, обективизирана 
бронхиална обструкция на ФИД.

Хронично заболяване на синусите:  
назални полипи, рентгенови изменения.

Нутритивни/гастроинтестинални аномалии:

- Мекониум илеус;

- Екзокринна панкреасна недостатъчност;

- Синдром на дистална чревна обструкция;

- Пролапс на ректума;

- Рекурентен панкреатит.

Хронично жлъчно-чернодробно заболяване доказано 
клинично и/или лабораторно:

- Фокална билиарна цироза;

- Мултилобуларна цироза.

Невиреене (протеинно-калорийна малнутриция)

Хипопротеинемия (отоци)

Дефицит на мастноразтворими витамини

Обструктивна азооспермия

Синдроми на загуба на сол

Хронична метаболитна алкалоза
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of antibiotics. Chronic P.aeruginosa is associated 
with faster disease progression and lung function 
deterioration. Therefore in a first P.aeruginosa col-
onization the therapy should be very aggressive 
aiming for eradication – as an example 3 months 
of oral ciprofloxacin combined with colistin for 
inhalation (5). After successful eradication, sec-
ondary P.aeruginosa is possible, in cases like this 
the same treatment protocol should be followed. 
New eradication is possible and it shouldn’t be 
avoided (26).

Exacerbation prevention 
Besides antibiotics for inhalation, an important 

CF therapy element is airway maintenance with 
keeping them as clean from the thick mucus as 
possible. This goal could be achieved with nebu-
lized human DNase, hypertonic saline solution 
and regular azithromycin courses. The question 
when is the ideal start for these therapy interven-
tions is still on controversial level, on the contrast 
with nebulized antibiotics that should be given 
at the moment an P.aeruginosa infection is con-
firmed. Macrolides, such as azithromycin (so far 
only one trail with clarithromycin had been con-
ducted) have proven anti-inflammatory activ-
ity and improve lung function even before initial 
P.aeruginosa infection (24). DNase reduces spu-
tum viscosity, but some patients fail to respond 
and for them hypertonic saline solution is alterna-
tive, which alone or combined with DNase signifi-
cantly improves airway clearance (12).

Physiotherapy 
Another obligatory component of daily treat-

ment is the physiotherapy. Through the years 
multiple individual techniques have been estab-
lished. None of these have some major advantage 
compared to the others. The most important is 
the correct execution. Described techniques are 
as follows: active breathing, autogenous drain-
age, mechanical devices (flutter, PEP-mask) and 
vibration jacket. Every patient is encouraged not 
to reduce his physical activity and even to partici-
pate in a sport training without competitive char-
acter (26).

Nutrition 
Exocrine pancreatic insufficiency requires en-

zyme replacement therapy with 600-2 000 E li-
pase/kg/meal. Safe dose is 10-15 000 E/day due to 
the risk of fibrosing colonopathy (abdominal pain 
and bloody diarrhea) in cases of overdose. The 
absence of lipase determines lack of absorption 
on fat, which in turn leads to the clinical mani-
festations of deficiency of fat-soluble vitamins, 
hypotrophy and can result in cachexia. Therefore 
supplements of fat-soluble vitamins and supple-
ments are an integral part of the therapy of CF pa-

седмици). За по-тежки инфекции се налага ин-
травенозно приложение. Хроничната инфек-
ция с P.aeruginosa се свързва с по-бърза про-
гресия и влошаване на белодробните функции. 
Ето защо при първа колонизация с P.aeruginosa 
поведението трябва да е изключително агре-
сивно с цел ерадикация – например 3 месечно 
приложение на ципрофлоксацин през устата в 
комбинация с колистин инхалаторно (5). При 
повторно поселяване на P.aeruginosa, след ус-
пешна ерадикация, протоколът е същия. Нова 
ерадикация е възможна и не трябва да се из-
бягва (26).
Предпазване от екзацербации

Освен инхалаторни антибиотични курсове, 
изключително важен елемент от терапията при 
МВ за предпазване от екзацербации е поддър-
жането на дихателните пътища максимално 
очистени от гъстите секрети, което се постига с 
небулизирана човешка ДН-аза, хипертоничен 
разтвор на натриев хлорид и регулярни кур-
сове с азитромицин. Все още е дискутабилен 
въпросът кога е идеалното време за започване 
на тези терапии, като за инхалаторните анти-
биотици се приема момента на инфектиране 
с P.aeruginosa. Макролидният представител 
азитромицин (до момента има само едно про-
учване с кларитромицин) е с доказан анти-ин-
фламаторен ефект и с подобрена белодробна 
функция, дори и преди да се наблюдава инфек-
ция с P.aeruginosa (24). ДН-азата намалява вис-
козността на храчките, но някои от пациентите 
не се повлияват добре, за тях алтернатива е хи-
пертоничен разтвор на натриев хлорид, който 
самостоятелно или в комбинация с ДН-азата 
подпомага значително очистването на диха-
телните пътища (12).
Физиотерапия

Друг неизменен компонент от ежедневното 
лечение е физиотерапията. През годините са 
изработени много техники, които се прилагат 
индивидуално според пациента. Никоя от фи-
зиотерапевтичните процедури не е с доказано 
предимство пред останалите. Най-важното е 
правилното им приложение от пациента. Опи-
сани са методики на активно дишане, автогенен 
дренаж, механични приспособления (флътери, 
ПЕП-маска) и вибрационна жилетка. Всеки па-
циент се окуражава да не ограничава физиче-
ската си активност и дори да практикува подхо-
дящ спорт с несъстезателен характер (26).
Хранене

Екзокринната панкреасна недостатъчност 
изисква заместителна ензимна терапия, с 600-
2 000 Е липаза/kg/хранене. Безопасната доза е 
до 10-15 000 Е дневно, поради риск от фибро-
зираща колонопатия (коремни болки и кърва-
ва диария) при предозиране на препаратите. 
Липсата на липаза обуславя неусвояване на 
мазнините, което от своя страна води до кли-
нична изява на дефицит на мастноразтворими 
витамини, хипотрофия, може да се стигне до 
кахексия. Ето защо добавки на мастно разтво-
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рими витамини и хранителни добавки са неиз-
менна част от терапията на пациентите с МВ. 
По отношение на нивото на мазнини в храната, 
през 1988 година са съпоставени две кохорти 
от стотици пациенти в Бостън и Торонто. На-
блюдаващите специалисти са установили, че 
пациентите на диета, обогатена на мазнини, 
имат с 10 години по-дълга средна продължи-
телност на живот, в сравнение с пациентите 
на диета с ниско съдържание на мазнини. 
Препоръчителният енергиен внос при МВ е 
120-150 % от вноса при здрав организъм. При 
пациенти със затруднения при приемането на 
храна се налага поставянето на назогастрална 
сонда или гастростома. Подобреният растеж и 
тегловен прираст от своя страна водят до на-
маляване броя на хоспитализациите, по-рядко 
приложение на антибиотици и подобрение в 
белодробните показатели (8).
Усложнения

С удължаване живота на пациентите с МВ се 
появяват и нови проблеми, и нозологични еди-
ници. Такъв пример е захарния диабет, свързан 
с МВ (при 50% от пациентите над 18 години), 
който е причина за шест пъти по-лоша прогно-
за за преживяемост в сравнение с пациентите 
с МВ без диабет. Този тип диабет води не само 
до изявената клинична картина и усложнения 
от микро- и макроангиопатията, подобно на 
първи и втори тип захарен диабет в останала-
та популация, но също така той е свързан и с 
ускорен спад на белодробните функционални 
възможности. Съвременната практика е да се 
скринират пациентите за изменения в глюкоз-
ния толеранс чрез регулярни измервания на 
серумна глюкоза на гладно, измерване на ни-
вата на глюкозата при орално натоварване с 
глюкоза и определяне на HbA1C. Лечението е 
изключително и само с инсулино-заместване и 
не се препоръчва рестрикция на храната (6, 7).

Друг проблем е костната болест, свързана с 
МВ. Фрактурите при жените на възраст 16-34 
години са 2 пъти по-високи при популацията 
от пациенти с МВ, в сравнение с общата попу-
лация. Същата е и ситуацията при пациентите 
мъже на възраст 25-45 години. За поддържа-
не на оптимално костно здраве се предписват 
витамини Д и Е, и се препоръчва повишаване 
приема на калций, за да се постигне оптимална 
телесна маса и контрол на белодробните ин-
фекции. Нивото на загуба на костна плътност е 
в правопропорционална зависимост от броя на 
приложение на парентерални антибиотици (15). 

При диетична грешка и предозиране на ен-
зимите може да се наблюдава фиброзираща 
колонопатия, за която се прилагат лаксативи и 
клизми, в най-тежките случаи може да се стиг-
не до оперативна интервенция (20).

При МВ черният дроб е стеатозен, и при над 
8% от пациентите на даден етап от живота се 
установява тежка цироза, с класическа кли-
нична картина, усложняваща се с портална 
хипертония, която може да доведе до живото-

tients. Regarding the level of fat in the diet in 1988 
two cohorts of hundreds of patients in Boston 
and Toronto are compared. Observing specialists 
have found that patients on a diet enriched in fat, 
have 10 years longer life expectancy compared to 
the patients on a diet with a low fat content. The 
recommended energy intake in CF is 120-150 % 
of imports in a healthy organism. In patients with 
reduced food intake a nasogastric tube or gas-
trostomy would be helpful. Improved growth and 
weight gain in turn leads to fewer hospitaliza-
tions, less frequent administration of antibiotics 
and improvement in lung functions (8).

Complications
By prolonging the life of CF patients new prob-

lems and disease entities are appearing. Such an 
example is a diabetes mellitus associated with CF 
(50% of patients over 18 years), which is respon-
sible for six times worse survival rate than in CF 
patients without diabetes. This type of diabetes 
leads not only to the well-known clinical features 
and complications of micro- and macro-vascular 
disease, similar to the first and second type of 
diabetes mellitus in the general population, but 
also it is associated with an accelerated decline in 
lung functions. Modern practice is to screen pa-
tients for changes in glucose tolerance by regular 
measurements of serum fasting glucose, blood 
glucose by oral glucose load, and the determina-
tion of HbA1C. Treatment is exclusively with insu-
lin replacement and food restriction is not recom-
mended (6, 7). 

Another problem is the bone disease associat-
ed with CF. Fractures in women aged 16-34 years 
were 2 times higher in the population of CF pa-
tients compared with the general population. The 
same situation is reported in male patients aged 
25-45 years. Vitamins D and E are prescribed to 
maintain optimal bone health, and recommend-
ed increase of calcium intake to achieve optimal 
body weight and control of lung infections. The 
level of bone loss is directly proportional to the 
number of administration of intravenous antibi-
otics (15).

Fibrosing colonopathy could be observed in 
cases with dietary error or where overdose of 
enzymes can be observed. For this complication 
laxatives and enemas are required, in the worst 
cases it can lead to surgical intervention (20).

CF liver show signs of steatosis, and over 8% of 
patients at some stage in life establish severe cir-
rhosis with classical clinical picture, complicating 
with portal hypertension, which can lead to life-
threatening bleedings from esophageal or occa-

обзори
БЪДЕЩЕТО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ 

 С МУКОВИСЦИДОЗА

Торакална Медицина
Том VI, декември 2014, бр.4



45

застрашаващи кръвоизливи от езофагеалните 
или по-рядко ректалните варици. Към терапев-
тичния план задължително се включват хепа-
топротектори и урзофалк. През последните го-
дини се правят комбинирани трансплантации 
на черен дроб с панкреас или само на черен 
дроб, със 100% едно-годишна преживяемост и 
при двата типа, и 83% 5 годишна преживяемост 
при само чернодробна трансплантация и зна-
чително по-висок процент при комбинираната 
трансплантация. Пациентите с трансплантиран 
панкреас не се нуждаят от ензимно заместване 
и инсулин, ако са били инсулинозависими пре-
ди операцията (19). 

От белодробните усложнения ателектаза 
се установява при 5 до 50 % от пациентите, 
пневмоторакс в 5-8 % при пациентите в детска 
възраст и достига до 16-19 % при възрастните 
(4). Все по-чест и сериозен проблем при тези 
пациенти е и алергичната бронхопулмонална 
аспергилоза (АБПА) – 1-23 % от пациентите, 
която се подозира при поява на еозинофилия 
и силно повишаване на серумните IgE нива 
>1000ng/mL. Инфекциите с нетуберкулозни 
микобактери са редки, но не трябва да се под-
ценяват. Белодробни кръвоизливи са наблю-
давани при около 10% от пациентите над 18 
години. Кръвоизливите и пневмотораксът са 
спешни състояния, налагащи хоспитализация 
и интензивен мониторинг (11, 26).

При спадане на стойностите за форсиран 
експираторен обем за една секунда (FEV1) под 
30% от предвидените и трайно задържане на 
PaO2 <55mmHg и PaCO2 >50mmHg, пациентите 
се класифицират в т.нар. „крайна фаза на бело-
дробно засягане” (при тези показатели 50% от 
пациентите умират до 2 години). Достигнали 
тази фаза тези пациенти са кандидати за бе-
лодробна трансплантация, която не е дефи-
нитивно лечение, а е средство за удължаване 
на живота. За съжаление повече от половина-
та пациенти умират докато чакат своя ред за 
трансплантация (11).
Бъдещи насоки 

С „прескачане“ на заболяването извън 
област та на педиатрията, въпросът засягащ 
създаването на поколение при пациенти с 
МВ придобива своята значимост. Поради те-
рапевтичния режим и многото медикаменти, 
приемани от майки с МВ, нивото на фетални 
аномалии е много по-висок в сравнение с об-
щата популация. Като фертилност жените с МВ, 
не са по-малко фертилни от останалите. За да 
се износи обаче бременноста, без това да се 
отрази на белодробната функция, е необходи-
мо изходно FEV1 >50% и бъдещата майка да е 
с оптимално телесно тегло. При мъжете с МВ 
се наблюдава нормална сексуална функция, 
но почти всички са инфертилни. Опция за тези 
мъже да станат бащи са няколко: осиновяване, 
изкуствено осеменяване на партньорката или 
с донорска сперма, или със собствена сперма, 
аспирирана от епидидима. Тези процедури 

sionally rectal varicose vessels. Liver protectors 
and ursofalk must be included in the treatment 
plan. In recent years combined liver and pancreas, 
or only liver transplantations are made with suc-
cess. Statistic report as an outcome from those in-
nervations is 100% one-year survival for the both 
types, 83% 5-year survival rate for only a liver 
transplant and a significantly higher rate in the 
combined transplantation. Patients with trans-
planted pancreas don’t require enzyme replace-
ment and insulin if they were insulin-dependent 
before the surgery (19).

Lung complications such as atelectasis are seen 
in 5 to 50 % of patients, pneumothorax in 5-8 % 
of patients in childhood and reaches 16-19 % in 
adults (4). Recently more frequent and serious 
problem for these patients is allergic bronchopul-
monary aspergillosis (ABPA) – 1-23 % of patients, 
it’s suspected in a presence of eosinophilia and a 
strong increase in serum IgE levels >1 000ng/mL. 
Nontuberculous mycobacteria infections are rare, 
but should not be underestimated. Pulmonary 
hemorrhage occurred in approximately 10% of 
patients over 18 years of age. Bleeding and pneu-
mothorax are emergencies requiring hospitaliza-
tion and intensive monitoring (11, 26). 

Patients with drop of values for forced expira-
tory volume in one second (FEV1) less than 30% 
than predicted and lasting retention of PaCO2 
<55mmHg and PaCO2 >50mmHg, are classified 
as so-called "end-stage patients" (with these in-
dicators 50% of patients die within 2 years). Once 
reached, at this stage these patients are candi-
dates for lung transplantation, which is not a cu-
rative treatment, but is a way to extend the life. 
Unfortunately, more than half of the patients die 
in the waiting list (11).

Future tendencies 
With the "jump" of the disease outside the pe-

diatric domain, the issue concerning the creation 
of offspring by CF patients raises its significance. 
Because of the therapeutic regimen and the 
many medications taken by mothers with CF, the 
level of fetal anomalies is much higher than in 
the general population. As fertility CF women are 
not less fertile than others. To carry out successful 
pregnancy, however, without impairing the lung 
function, baseline FEV1>50% is necessary as well 
as the optimal body weight for the mother. In CF 
men a normal sexual function is observed, but 
almost all are infertile. Option for these men to 
become fathers are several: adoption, artificial in-
semination with donor sperm or their own sperm 
aspirated from the epididymis. These procedures 
also require a lot of time, patience and under-
standing from their partner and are significant 
financial burden (17). 
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обаче изискват много време, разбиране и тър-
пение от страна на партньора, и значителни 
финансови средства (17).

Освен неонатален скрининг, в някои страни 
е въведен и скрининг на хетерозиготи, което е 
начин за своевременно откриване на потенци-
ални родители на дете с МВ, на които се пред-
лага генетична консултация.

Усилено се работи и в областта за удължава-
не функционалността на трансплантираните 
органи, и борба с ранни и късни пост-транс-
плантационни усложнения. В тази сфера актив-
но се работи и за създаване на плурипотентни 
клетки, които да могат да еволюират в бело-
дробни, с цел „синтезиране“ на бели дробове 
за задоволяването на търсенето, което значи-
телно надхвърля броя на предоставените за 
трансплантация органи.

С разкодиране на гения дефект, през послед-
ните години усилено се работи в посока на 
създаване на генна терапия, която да осигури 
излекуване на МВ.
CFTR модификатори

За да се разберат терапиите, насочени към ко-
рекция на генетичния дефект, трябва да се из-
ясни точния механизъм на увреда на CFTR при 
отделните класове мутации. Например при му-
тациите клас I и II, при които липсва протеин или 
той е в минимално количество, терапията, целя-
ща интегриране на протеина в клетъчната мем-
брана, е по-трудна за достигане. Клас I се харак-
теризират с липса на белтък, за тези пациенти 
лечението трябва или да замени дефектния ген, 
или да се намеси на ранна фаза в изграждането 
на белтъка. В първия случай единствената въз-
можност е генно-заместване, но досегашните 
изследвания с трансдукция чрез вирус-вектори 
(аденовируси) са с малка ефективност. Проуч-
ванията през последните години включват ли-
позомни и бавни вирусни вектори. Предимство 
на този подход е, че подобна терапия би била 
ефективна при всички пациенти, независимо 
от вида на мутацията, с изключение на случаите 
с натрупване на мутантен белтък, където не би 
могло да се получи оздравяване. 

Втората стратегия за първи клас мутации 
е въвеждане на молекули, които да попречат 
на преждевременния стоп в транслирането 
на белтъка. Такава молекула е алталурен (РТС 
124), която показва доста обнадеждаващи ре-
зултати, но само при пациенти, които не са на 
инхалаторно приложени аминогликозиди. 

Бъдещите терапии за мутации от клас II, ще 
се базират на лицензирания и прилаган на па-
зара ивакафтор (VX-770), предназначен за клас 
III мутации. Ивакафтор удължава времето на 
отваряне на канала върху клетъчната повърх-
ност и по този начин увеличава йонния приток. 
Изключителен ефект е постигнат при пациенти 
с поне една мутация G551D – подобрение от 10-
15 % във ФЕО1 още през първите 2 седмици на 
приложението, 55% намаление на белодробни 
екзацербации и повишаване на теглото с 2-7 ки-

Besides neonatal screening in some countries 
screening of heterozygotes is introduced, which 
is a way for early detection of potential parents of 
a child with CF and an offer to a genetic counsel-
ing.

Another eagerly explored area is extending the 
functionality of transplanted organs and combat 
with early and late post-transplant complications. 
The scientist actively work to create pluripotent 
cells that can evolve in the lung cells in order to 
achieve "synthesis" of the lung to meet the de-
mands, which significantly exceed the number of 
submitted organs for transplantation.

By unlocking the genetic defect in recent years 
the science is actively working towards establish-
ing gene therapy that could provide the cure for 
CF.
CFTR modifiers 

To understand the therapies aiming for correc-
tion of the genetic defect the exact mechanism 
of injury of CFTR mutations in individual classes 
should be clarified. For example, class I and II mu-
tations, in which the protein is missing or is in a 
minimal amount, therapy is aimed at integration 
of the protein in the cell membrane and this task 
is more difficult to achieve. Class I is characterized 
by a lack of protein, these patients need treat-
ment that either replaces the defective gene or 
intervenes at an early stage in the development 
of protein. In the first case the only possibility 
is gene replacement, but previous studies with 
transduction by virus vectors (adenoviruses) are 
less effective as planned. Studies in recent years 
include liposomal and slow viral vectors. An ad-
vantage of this approach is that such a treatment 
would be effective in all patients, regardless of 
the type of the mutation, with the exception of 
the cases of accumulation of mutated protein.

The second strategy for the first class mutations 
is to introduce molecules that prevent the prema-
ture stop in the translation of the protein. Such 
molecule is Altaluren (PTC 124), which shows very 
promising results but only in patients who are 
not administered with inhaled aminoglycosides 
at the same time.

Future therapies for class II mutations, will be 
based on licensed and marketed ivacaftor (VX-
770) approved for Class III mutations. Ivacaftor 
prolongs the time of opening of the channels 
on the cell surface and thereby increases the ion 
flow. Exclusive effect was achieved in patients 
with at least one mutation G551D – improvement 
of 10-15 % in FEV1 during the first two weeks of 
application, 55% reduction in pulmonary exacer-
bations and weight gain of 2-7 kilograms. In vitro 
studies of ivacaftor demonstrated the potential 
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лограма. Ин витро проучванията на ивакафтор 
показват потенциална ефективност и при дру-
ги мутации от клас III, и една от клас IV (R117H), 
което на този етап е в процес на клинични из-
питвания с пациенти. Не е сигурен ефектът на 
молекулата при другите класове мутации.

Най-много пациенти попадат в групата с клас 
II, за което в момента се провеждат няколко 
клинични проучвания. Макар и съзададен за 
най-честата мутация delF508 и обещаващи ин 
витро модели, ивакафтор самостоятелно не е 
достатъчен за корекция на генния дефект при 
тези пациенти, при които протеинът не може 
първично да се интегрира в мембраната. Съз-
дадени са две подобни малки молекули с до-
бър ин витро адитивен ефект към ивакафтор, 
които в момента са в процес на клинично из-
питване с пациенти. 

Тези първоначални обнадеждаващи резул-
тати насочват към комбинирана терапия за бъ-
деще с два коректора при пациентите. На тези 
терапии се възлагат надеждите за излекуване 
на МВ (27).
Заключение

През последните години медицината значи-
телно напредна по отношение на МВ с драс-
тично подобрение на продължителността на 
живота. Днес родено дете се очаква да прежи-
вее повече от 60 години, но този прогрес идва 
с цената на тежко, интензифицирано ежеднев-
но лечение, което не трябва да се прекъсва. 
Стандартно пациент с МВ може да се наложи 
да приема до над 40 таблетки дневно (антиби-
отици, витамини, ензими, хепатопротектори, 
хранителни добавки), както и няколкократни 
инхалации и физиотерапия сутрин, и вечер, 
само за да подържа организма си в оптимално 
състояние. Това е свързано със загуба на вре-
ме и с много финансови средства. Всичко се 
прави с цел максимално съхранение на орга-
ните и системите до момента, когато за всеки 
един пациент с МВ ще има подходящо генетич-
но лечение.

efficiency on other mutations from class III and 
a Class IV (R117H), for which at this stage clinical 
trials with patients are undergoing. The effect of 
the molecule in other classes mutations is unsure.

Most patients fall into the group with Class II 
mutation, for which several clinical trials are cur-
rently conducted. Although established for the 
most common delF508 mutation with promising 
in vitro models ivacaftor alone is not sufficient 
for correcting the gene defect in those patients 
in which the protein couldn’t primarily be inte-
grated into the membrane. There are two similar 
small molecules with a good in vitro additive ef-
fect to ivacaftor, which are currently undergoing 
clinical trials with patients.

These initial promising results point towards fu-
ture combination therapy with two potentiators. 
These therapies are pinning their hopes for a de-
finitive cure for CF (27).

Conclusion 
In recent years, medicine has advanced signifi-

cantly in terms of CF with a dramatic improve-
ment in life expectancy. A child born today is 
expected to live more than 60 years, but this 
progress comes at the cost of severely intensified 
daily treatment that should not be interrupted. 
Standard patient with CF may need to take up to 
40 tablets daily (antibiotics, vitamins, enzymes, 
liver protectors and nutritional supplements), 
repeated inhalations and physiotherapy morn-
ing and night just to keep their body in optimal 
condition. This is associated with a loss of time 
and a lot of money. Everything is done to maxi-
mize preservation of organs and systems to the 
point where for each patient with CF will have ad-
equate genetic treatment.


