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Mukowiscydoza - choroba dobrze poznana,
jednak ci¹gle zagadkowa
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Mukowiscydoza to najczêstsza choroba recesywna autosomalna rasy bia³ej, manifestuj¹ca siê g³ównie w uk³adach:
oddechowym, pokarmowym i moczop³ciowym. W artykule przedstawiono wspó³czesne podejcie do genetyki molekularnej
tej choroby, jej domniemane patomechanizmy oraz kliniczne cechy doros³ych chorych na mukowiscydozê.

Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis, CF) zosta³a
opisana jako odrêbna jednostka chorobowa ponad 50 lat
temu; jednak¿e pierwsze wzmianki na temat tajemniczej
choroby o objawach identycznych z CF znane s¹
z literatury ju¿ pocz¹wszy od wieku XVII. Jest to
najczêstsza choroba genetyczna rasy bia³ej (kaukaskiej),
dziedziczona jako cecha recesywna autosomalna.
W populacji polskiej zdarza siê w przybli¿eniu
z czêstoci¹ 1 na 2500 urodzeñ. Jest chorob¹
wielouk³adow¹, g³ównie manifestuj¹c¹ si¹ w obrêbie
uk³adu oddechowego, uk³adu pokarmowego oraz
mêskiego uk³adu moczop³ciowego. Najgroniejsze
objawy kliniczne choroby zwi¹zane s¹ z nagromadzaniem siê lepkiej, spoistej wydzieliny w obrêbie
dolnych i górnych dróg oddechowych. Do typowych
objawów mukowiscydozy nale¿¹: przewlek³y kaszel,
nawracaj¹ce zaka¿enia dróg oddechowych, znaczne
os³abienie przyrostu masy cia³a (pomimo prawid³owego
lub wrêcz wzmo¿onego apetytu), niedro¿noæ smó³kowa
(10-15% przypadków), stolce t³uszczowe. U dojrza³ych
p³ciowo mê¿czyzn w znacznej wiêkszoci przypadków
stwierdza siê niep³odnoæ zwi¹zan¹ z niedro¿noci¹
nasieniowodu. Czêsto stwierdzanym wyk³adnikiem
diagnostycznym, mog¹cym sugerowaæ mukowiscydozê,
jest bardzo s³ony pot - stê¿enie jonów chlorkowych
w pocie chorych na mukowiscydozê z regu³y przekracza
60 mmol/l (wartoæ graniczna). Dziêki olbrzymiemu
postêpowi w terapii (antybiotykoterapia zaka¿eñ uk³adu
oddechowego, fizjoterapia, suplementacja doustna
wysokoskoncentrowanymi enzymami trzustkowymi,
w³aciwe od¿ywianie), jak równie¿ coraz lepszej
diagnostyce tej choroby, rednia prze¿ycia chorych na
mukowiscydozê wyd³u¿y³a siê na przestrzeni ostatnich
40 lat od mniej ni¿ 5 lat do oko³o 30 lat. Choroba
rozpoznawana jest z regu³y w dzieciñstwie, jednak
zdarzaj¹ siê równie¿ przypadki b¹d to o nietypowym

przebiegu klinicznym, b¹d zaniedbane, które
rozpoznawane s¹ dopiero w wieku lat kilkunastu lub
nawet powy¿ej 20 roku ¿ycia [1]. Znaczne wyd³u¿enie
redniego czasu prze¿ycia chorych z CF spowodowa³o,
¿e mukowiscydoza przesta³a byæ zauwa¿ana jedynie jako
choroba pediatryczna, stwarzaj¹c jednoczenie ca³¹ now¹
grupê problemów medycznych, psychologicznych czy
socjologicznych zwi¹zanych z coraz wiêkszym udzia³em
procentowym w populacji chorych osób doros³ych.
Genetyka molekularna mukowiscydozy
Gen, którego uszkodzenia (mutacje) powoduj¹
mukowiscydozê wyizolowano i scharakteryzowano
w roku 1989 - od tego czasu datuje siê burzliwy rozwój
badañ genetycznych w mukowiscydozie, który w chwili
obecnej procentuje doæ znaczn¹ i solidn¹ wiedz¹ na
temat genetyki tej choroby. Gen ten znajduje siê
w rodkowej czêci ramienia d³ugiego chromosomu pary
7 (7q31.2) i koduje bia³ko, które funkcjonuje jako kana³
chlorkowy b³ony apikalnej komórek nab³onkowych;
bia³ko oraz koduj¹cy je gen zwane s¹ w skrócie CFTR,
od angielskiej nazwy Cystic Fibrosis Transmembrane
Regulator. Gen CFTR jest stosunkowo du¿y, zawiera
27 eksonów (fragmentów koduj¹cych) roz³o¿onych
w genomowym DNA na przestrzeni ok. 230 tysiêcy par
zasad.
Bia³ko CFTR zawiera 1480 aminokwasów, ma
masê cz¹steczkow¹ ok. 170.000 i jest kana³em
chlorkowym, czyli integraln¹ struktur¹ b³onow¹, przez
któr¹ jony mog¹ przep³ywaæ w obie strony. Na strukturê
kana³u sk³ada siê kilka domen (fragmentów o okrelonej
funkcji). Domeny ródb³onowe, zawieraj¹ce g³ównie
aminokwasy hydrofobowe (co umo¿liwia zakotwiczenie
w hydrofobowym rodowisku b³ony komórkowej)
bezporednio otaczaj¹ drogê jonów wpoprzek b³ony
komórkowej. W sk³ad bia³ka CFTR wchodz¹ równie¿
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domeny wi¹¿¹ce nukleotydy, które bezporednio
wp³ywaj¹ na otwieranie i zamykanie kana³u. Domena
regulatorowa jest fosforylowana przez kinazê bia³kow¹
A (PKA) zale¿n¹ od cAMP. Fosforylacja bia³ka
powoduje otwarcie kana³u chlorkowego. Do w³aciwego
funkcjonowania, obok fosforylacji, kana³ wymaga
równie¿ ATP. Regulacja funkcjonowania bia³ka CFTR
jest bardzo skomplikowana [2].
Istniej¹ przynajmniej cztery zasadnicze klasy
mutacji genu CFTR, które powoduj¹ zaburzenia funkcji
bia³ka CFTR [3]:
- I klasa - mutacje powoduj¹ce zaburzenie produkcji
bia³ka CFTR; w ich wyniku powstaje bia³ko niepe³nej
d³ugoci, z regu³y nie funkcjonalne (np. G542X,
390insT, 621+1G→T)
- II klasa - powoduj¹ nieprawid³owe dojrzewanie
produktu bia³kowego w retikulum endoplazmatycznym i aparacie Golgiego; nieprawid³owe
upakowanie przestrzenne takiego zmutowanego
bia³ka powoduje zatrzymanie go na jednym z etapów
biosyntezy, w wyniku czego nie dociera ono do
apikalnej b³ony komórkowej, której jest normalnym
sk³adnikiem; najczêciej tak zdefektowane bia³ko jest
zatrzymywane w retikulum endoplazmatycznym
i tam degradowane (np. ∆Ι507, ∆F508, S549R,
A559T, N1303K)
- III klasa - bia³ko CFTR jest prawid³owo syntetyzowane, podlega prawid³owej obróbce posttranslacyjnej i jest prawid³owo wbudowywane do
b³ony komórkowej, jednak¿e mimo w³aciwej
lokalizacji komórkowej jego funkcjonowanie podlega
nieprawid³owej regulacji; z regu³y mutacje te dotycz¹
jednej z dwóch domen wi¹¿¹cych nukleotydy;
mutacje to powoduj¹, ¿e kana³ chlorkowy otwiera siê
znacznie rzadziej ni¿ normalnie i niew³aciwie
odpowiada na ATP (np. G551D, G551S, G1244E,
S1255P, G1349D)
- IV klasa - bia³ko CFTR prawid³owo syntetyzowane,
transportowane, wbudowywane do b³ony i regulowane, jednak¿e iloæ jonów chlorkowych mog¹cych
przep³ywaæ przez ten kana³ jest znacznie zmniejszona;
ich skutkiem jest os³abienie przezb³onowego pr¹du
chlorkowego; powodowane s¹ mutacjami genu CFTR
powoduj¹cymi zaburzenia struktury fragmentów
ródb³onowych bia³ka CFTR (np. R117H, R334W,
R347P)
- V klasa mutacje wp³ywaj¹ce na iloæ normalnego
mRNA i bia³ka potrzebnego do prawid³owej funkcji
CFTR; wp³ywaj¹ na dojrzewanie pre-mRNA,
stabilnoæ mRNA lub bia³ka (np. 3849+10kbC→T,
5T, 1811+1.6kbA→G).
Najczêstsz¹ mutacj¹ genu CFTR jest delecja
trójki nukleotydów -CTT, powoduj¹ca z kolei w jego
produkcie bia³kowym delecjê fenyloalaniny w pozycji

508 - st¹d nazwa tej mutacji deltaF508 (∆F508). Jest
ona typowym przyk³adem mutacji klasy II [4].
Do tej pory zidentyfikowano ponad 750 ró¿nych
mutacji genu CFTR. Wiêkszoæ z nich to tzw. mutacje
prywatne, wystêpuj¹ce tylko w pojedynczych przypadkach
i nie maj¹ce praktycznego znaczenia dla epidemiologii
mukowiscydozy [5]. Czêstoci najczêstszych mutacji genu
CFTR wystêpuj¹cych w populacji polskiej przedstawiono
w tabeli I.
Tabela I. Wzglêdna czêstoæ mutacji genu CFTR w ogólnej
populacji chorych na mukowiscydozê oraz w grupie chorych
doros³ych (dane poznañskiego orodka referencyjnego dla
diagnostyki molekularnej mukowiscydozy)
Mutacja genu
CFTR

Czêstoæ
w ogólnej populacji w populacji doros³ych
a
CF [%]b
CF [%]
621+1G→T
0.58
3.95
R117H
0
0
R334W
0.19
0
R347P
0.39
2.63
delta I507
0.19
0
delta F508
62.01
51.31
1717-1G→A
2.52
1.32
G542X
3.10
0
S549I, N
0
0
G551D
0.58
1.32
R553X
0.19
1.32
R560T
1.36
0
2789+5G→A
0.19
1.32
3849+10kbC→T
1.94
9.21
390insT
0
0
W1282X
0.19
0
N1303K
1.94
1.32
a
b

przebadano 516 chromosomów CF (wliczaj¹c równie¿ pacjentów
doros³ych)
przebadano 76 chromosomów CF (wy³¹cznie pacjentów powy¿ej
18 r.¿.)

Bia³ko CFTR i jego kluczowa rola w patofizjologii
CF - czy dobrze j¹ rozumiemy?
CFTR jest g³ównym, choæ nie jedynym kana³em
chlorkowym b³ony apikalnej komórek nab³onkowych [6].
Obok CFTR znajduj¹ siê tu równie¿ jeszcze co najmniej
trzy rodzaje kana³ów dla tych jonów, jednak¿e ich
wydajnoæ, mierzona udzia³em procentowym w przezb³onowym pr¹dzie chlorkowym, jest bez porównania
mniejsza od CFTR [7, 8]. Wszystkie te kana³y po³¹czone
s¹ ze sob¹ sieci¹ wzajemnych sprzê¿eñ, co daje
sumaryczny efekt polegaj¹cy na wyp³ywie jonów Cl na
zewn¹trz komórki. Dowiedziono, ¿e CFTR aktywowany
przez cAMP nie tylko powoduje przewodnictwo
chlorkowe, ale równie¿ przewodzi cz¹steczki ATP
z wewn¹trz na zewn¹trz komórki. W rodowisku
zewn¹trzkomórkowym ATP aktywuje niejako
z zewn¹trz pozosta³e rodzaje kana³ów chlorkowych,
z regu³y za porednictwem receptora purynergicznego
P2UR. Zaburzenie funkcji bia³ka CFTR, powodowane
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obecnoci¹ jednej z mutacji genu CFTR, ogranicza
znacznie wyp³yw jonów Cl poprzez jego w³asn¹
aktywnoæ; brak cz¹steczek ATP na zewn¹trz komórki
uniemo¿liwia normaln¹ stymulacjê dodatkowych
kana³ów chlorkowych [9].
Obok alternatywnych kana³ów chlorkowych,
CFTR reguluje równie¿ kana³ sodowy, którego g³ównym
zadaniem jest zwrotny wychwyt (reabsorpcja) sodu do
wn¹trza komórki [10]. W warunkach fizjologicznych
CFTR jest silnym inhibitorem funkcji tego¿ kana³u.
W mukowiscydozie funkcjonowanie kana³u sodowego
nie jest inhibowane przez bia³ko CFTR, czego rezultatem
+
jest znaczna ró¿nica w stê¿eniu jonów Na po obu
stronach b³ony komórkowej: niska na zewn¹trz i wysoka
wewn¹trz komórki nab³onkowej.
Ca³oæ tych zjawisk prowadzi do znacznego
zaburzenia dystrybucji jonów: dochodzi do znacznej ich
kumulacji wewn¹trz komórki, przy jednoczesnym
niedoborze po zewn¹trznej jej stronie. Poniewa¿ woda,
zgodnie z prawem osmozy, d¹¿y zawsze do rodowiska
o wysokiej sile jonowej, efektem tych wszystkich zjawisk
jest znaczne odwodnienie przestrzeni zewn¹trzkomórkowej. Prowadzi to do dehydratacji normalnej
wydzieliny drzewa oskrzelowego, co odbija siê na jej
w³aciwociach fizykochemicznych: staje siê ona lepka
i spoista, a jej umiejscowienie w dolnych drogach
oddechowych powoduje, ¿e zaczyna dzia³aæ tutaj jak
korek zmniejszaj¹cy wiat³o dróg oddechowych,
jednoczenie ograniczaj¹c oczyszczanie luzoworzêskowe. Staje siê ona wyj¹tkowo korzystnym
pod³o¿em do adsorpcji i wzrostu bakteryjnego. Funkcja
leukocytów wieloj¹drzastych, stanowi¹cych liniê
naturalnej tkankowej obrony przeciwbakteryjnej, jest
wyranie upoledzona w rodowisku o niskiej zawartoci
jonów Na+. W ten sposób w obrêbie tkanki zostaj¹
wytworzone lokalne warunki bardzo sprzyjaj¹ce
rozplemowi bakterii, które znajduj¹ tu dobr¹ po¿ywkê
dla wzrostu oraz nie s¹ niszczone przez mechanizmy
obronne ustroju. Czy¿ mo¿na wyobraziæ sobie lepsze
warunki do rozwoju zaka¿enia? W oparciu o wy¿ej
opisane fakty podejmuje siê ju¿ od d³u¿szego czasu próby
leczenia mukowiscydozy poprzez wziewne podawanie
rodków aktywuj¹cych alternatywne, do uszkodzonego
CFTR, kana³y chlorkowe apikalnej b³ony komórkowej
(rodkiem takim jest np. UTP) [11] oraz poprzez
blokowanie zwrotnej absorpcji sodu przy u¿yciu
amiloridu, rodka od lat znanego i stosowanego jako
diuretyk oszczêdzaj¹cy potas [12].
Ta stosunkowo dobrze ugruntowana hipoteza
wyjaniaj¹ca patomechanizm infekcji bakteryjnych w CF
znalaz³a ostatnio bardzo siln¹ konkurencjê w postaci
innej hipotezy, która w³aciwie zaprzecza swej
poprzedniczce. Jej podstaw¹ jest twierdzenie, i¿
g³ównym mechanizmem powoduj¹cym zaburzenie
w rozk³adzie jonów na poziomie tkankowym jest
upoledzenie nie tyle wydzielania, co absorpcji jonów
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Cl- do wnêtrza komórki nab³onkowej [13]. Jest to
podstaw¹ powszechnie znanego w CF faktu zaburzenia
+
absorpcji soli (czyli jonów Na i Cl ) manifestuj¹cego
siê na poziomie organizmalnym charakterystycznym,
bardzo s³onym potem. Wed³ug tej hipotezy wydzielina
pokrywaj¹ca powierzchniê nab³onków bardzo cienk¹
warstewk¹ (ok. 10 µm) zawiera wcale nie mniej, ale
wrêcz przeciwnie, wiêcej jonów. W tym rodowisku
o wysokim stê¿eniu soli nie mo¿e prawid³owo dzia³aæ
substancja zwana β-defensyn¹ 1 (hBD-1). Okazuje siê,
¿e β-defensyna 1 jest peptydem normalnie wystêpuj¹cym
na powierzchni nab³onków, równie¿ w drzewie
oskrzelowym cz³owieka, i charakteryzuje siê silnym
dzia³aniem antybakteryjnym. Patogeneza nawracaj¹cych
zaka¿eñ uk³adu oddechowego, wed³ug tej hipotezy,
sprowadza³aby siê do inhibicji dzia³ania defensyny przez
wysokie stê¿enie soli w rodowisku zewn¹trzkomórkowym [14].
Czy obie powy¿sze hipotezy siê wzajemnie
wykluczaj¹? Która z nich jest prawdziwa? A mo¿e jawi¹
siê tu jakie nowe sposoby terapii choroby p³ucnej
w mukowiscydozie? Na dzieñ dzisiejszy pytania te
pozostaj¹ bez jednoznacznej odpowiedzi, jednoczenie
stymuluj¹c kolejne badania w tej dziedzinie.
Specyfika mukowiscydozy u doros³ych
Osi¹gniêcia
wspó³czesnej
medycyny
doprowadzi³y do powstania nowej populacji przewlekle
chorych. W 1938 roku 70% chorych na mukowiscydozê
umiera³o w pierwszym roku ¿ycia [15]. Na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych naszego stulecia, rednia wieku
prawie po³owy chorych na mukowiscydozê w krajach
Europy Zachodniej, a w szczególnoci Kanady i Stanów
Zjednoczonych, zbli¿a³a siê do trzydziestu lat. Aktualne
dane statystyczne podaj¹, ¿e oczekiwana rednia d³ugoæ
¿ycia dziecka z CF urodzonego w latach 90. ma wynieæ
co najmniej 40 lat [16]. Mukowiscydoza przestaje byæ
domen¹ pediatrów. ¯ycie chorych na mukowiscydozê
w wieku doros³ym ma wiele wyzwañ i problemów.
W miarê up³ywu lat pog³êbia siê dysfunkcja wielu
narz¹dów, pojawia siê koniecznoæ zintensyfikowania
rutynowych zabiegów leczniczych, wzrasta ryzyko
powik³añ.
Choroba oskrzelowo-p³ucna
Postêpuj¹ce zmiany w uk³adzie oddechowym s¹
g³ówn¹ przyczyn¹ chorobowoci (75% przypadków
hospitalizowanych) i najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów
(90-97%) chorych doros³ych [16, 17]. luz
w mukowiscydozie jest doskona³ym medium dla wzrostu
bakterii, z których najczêciej wykrywane s¹
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
i Haemophillus influenzae. Przewlek³e zaka¿enie
bakteryjne prowadzi do nadmiernej i d³ugotrwa³ej
stymulacji odpowiedzi immunologicznej i w efekcie
przewlek³ego stanu zapalnego w drogach oddechowych.
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Cytokiny i enzymy lizosomalne uwalniane w nadmiarze
w czasie reakcji odpornociowych stymuluj¹ dalszy
wzrost produkcji luzu i niszczenie mi¹¿szu p³ucnego.
W oparciu o badania histologiczne stwierdzono, ¿e
najciê¿sze zmiany dotycz¹ oskrzelików o rednicy
poni¿ej 2 mm, w których stwierdza siê najpierw zapalenie
przewlek³e, ropne, postêpuj¹ce w zwê¿aj¹ce i nastêpnie
zarostowe [17]. W miarê postêpowania zmian zapalnych
i strukturalnych, rosn¹ zaburzenia stosunku wentylacji
do perfuzji, co prowadzi do hipoksji. Rozwija siê
nadcinienie p³ucne i, w koñcowym okresie choroby,
serce p³ucne. Tak rozumiana patogeneza zmian
w uk³adzie oddechowym ma swoje implikacje
terapeutyczne i wyjania typowe powik³ania. Próbuje siê
wp³yn¹æ na ró¿ne etapy b³êdnego ko³a zapalenia
w mukowiscydozie. Ograniczenie stanu zapalnego stosuj¹c antybiotyki, sterydy lub niesterydowe rodki
przeciwzapalne (Ibuprofen), rozlunienie luzu - podaj¹c
w inhalacji mukolityki, rekombinowan¹ DNA-zê
(Pulmozyme), amilorid, zwiêkszenie ewakuacji luzu
przez odpowiedni¹ fizykoterapiê. Do najczêciej
wystêpuj¹cych powik³añ choroby oskrzelowo-p³ucnej
u doros³ych nale¿y odma samoistna (19%), krwioplucie
(w tym grone dla ¿ycia w 1%), alergiczna aspergiloza
p³ucna (11%) [16].
Zmiany w uk³adzie pokarmowym
85% chorych na mukowiscydozê w wieku
doros³ym ma zewn¹trzwydzielnicz¹ niewydolnoæ
trzustki i wymaga sta³ej suplementacji enzymatycznej.
U oko³o 10% chorych zaburzona jest równie¿ funkcja
wewn¹trzwydzielnicza trzustki - rozwija siê, czêsto
trudna do kontroli, cukrzyca. Ciê¿ka postaæ
zewn¹trzwydzielniczej niewydolnoci trzustki wystêpuje
np. u homozygot DF508. Jest to pierwsza poznana
i okrelona dla mukowiscydozy korelacja genotypowofenotypowa [18].
Blisko 5% chorych doros³ych ma kliniczne
objawy marskoci w¹troby, choæ ¿ó³ciowa marskoæ
w¹troby, typowa dla mukowiscydozy, stwierdzana jest
w 25% badañ sekcyjnych [18]. Patologiê uk³adu
pokarmowego charakterystyczn¹ dla chorych w wieku
doros³ym z zewn¹trzwydzielnicz¹ niewydolnoci¹
trzustki jest zespó³ zaburzeñ dro¿noci dystalnego
odcinka jelita krêtego (DIOS- distal ileal obstruction
syndrome) okrelany równie¿ jako ekwiwalent
niedro¿noci smó³kowej (MIE - meconium ileus
equivalent). Silne kolkowe bóle brzucha oraz masa
badalna w prawym podbrzuszu s¹ typowymi objawami
tego zespo³u o wci¹¿ nieustalonej przyczynie, który
wymaga ró¿nicowania m.in. z ostrym zapaleniem
wyrostka robaczkowego. W du¿ych badaniach
retrospektywnych potwierdzono tak¿e zwiêkszone
ryzyko zachorowania chorych doros³ych na nowotwory
uk³adu pokarmowego [19].

Chocia¿ objawy ze strony uk³adu oddechowego
i pokarmowego dominuj¹ w obrazie klinicznym
mukowiscydozy i podrêcznikowych opracowaniach,
bezporednie lub porednie konsekwencje nieprawid³owej czynnoci CFTR dotycz¹ równie¿ wielu innych
narz¹dów. Dla wieku doros³ego bardzo charakterystyczne s¹: opónione dojrzewanie, niep³odnoæ
u mê¿czyzn i zaburzenia p³odnoci u kobiet, zaburzenia
immunologiczne o typie zapalenia naczyñ, zapalenia
stawów, rumienia guzowatego.
Pisz¹c o mukowiscydozie wieku doros³ego
nale¿y wspomnieæ równie¿ o chorych z atypow¹
prezentacj¹ choroby. U wiêkszoci z nich rozpoznanie
mukowiscydozy stawiane jest bardzo póno lub nawet
nie jest brane pod uwagê. Chorzy z nietypow¹
prezentacj¹ mukowiscydozy czêsto nie maj¹
charakterystycznych objawów ze strony uk³adu
oddechowego i pokarmowego. Zwykle zg³aszaj¹ siê do
lekarza z objawami polipów nosa, zapalenia trzustki,
niep³odnoci spowodowanej niedro¿noci¹ nasieniowodów. W tych przypadkach (czêsto z granicznymi
poziomami chlorków w pocie) diagnostyka genetyczna
oddaje nieocenione us³ugi* [20]. U chorych doros³ych
czêstoci poszczególnych mutacji genu CFTR kszta³tuj¹
siê inaczej ni¿ w ogólnej populacji chorych CF: wyranie
czêstsze s¹ tutaj tzw. mutacje rzadkie (Tabela I).
Rokowanie w mukowiscydozie zmieni³o siê w istotny
sposób; liczne badania naukowe potwierdzaj¹
skutecznoæ nowych metod leczniczych. Wyniki
przeszczepiania p³uc wydaj¹ siê bardzo obiecuj¹ce,
z prze¿yciem 1-rocznym w ponad 70% i 3-letnim w oko³o
60% przypadków [21]. Wiele innych metod, jak na
przyk³ad terapia genowa, jest jednak nadal na etapie
eksperymentu.
Zakoñczenie
W tym artykule chcielimy przedstawiæ pewien
logiczny ci¹g: od pozornie abstrakcyjnej wiedzy
genetycznej na poziomie molekularnym, przez subtelne
patomechanizmy dzia³aj¹ce na poziomie komórkowym,
do zagadnieñ klinicznych zwi¹zanych ze stosunkowo
now¹ w dziejach mukowiscydozy grupê chorych osobami doros³ymi. W praktyce wszystkie te w¹tki
wzajemnie siê zazêbiaj¹, potwierdzaj¹c jeszcze raz
koniecznoæ opierania skutecznej praktyki klinicznej na
cis³ych podstawach naukowych. Mukowiscydoza
stanowi modelowy przyk³ad efektywnoci wspó³dzia³ania specjalistów z ró¿nych dziedzin: genetyków,
patofizjologów, farmakologów, fizjoterapeutów,
dietetyków, psychologów i klinicystów, dla jednego
wspólnego wszystkim celu - dobra chorego cz³owieka.
* W Polsce funkcjonuj¹ dwa orodki referencyjne dla molekularnej

diagnostyki genetycznej mukowiscydozy: w Zak³adzie Genetyki
Cz³owieka PAN w Poznaniu oraz w Zak³adzie Genetyki Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie
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Dziêki tej wspó³pracy o mukowiscydozie du¿o ju¿
wiemy. Ci¹gle jednak jeszcze wiele musimy siê o tej
chorobie dowiedzieæ. Równie¿ po to, ¿eby zaspokoiæ
swoj¹ ciekawoæ. Przede wszystkim jednak, ¿eby jeszcze
lepiej pomagaæ.
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Cystic fibrosis - a disease well studied but still mysterious
MICHA£ WITT, LUCYNA M AJKA
Summary
Cystic fibrosis is the most frequent recessive autosomal genetic disorder of man. It affects mainly
respiratory, gastrointestinal and genitourinary tracts. In this article current view on molecular genetics
of this disease, its presumed patomechanisms and clinical features of CF adults are presented.

