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využit i jako studijní.  
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CHOROBY DÝCHACÍ SOUSTAVY 

• chřipka, zánět vedlejších dutin nosních, 
rýma, angína, bronchitida, tuberkulóza, 
silikóza, rakovina 

• příčiny: různé                                                       
- bakterie, viry                                                  
- vnější vlivy – azbest                                      
- kouření                                                            
- genetické dispozice                                        
- alergie 

• infekční choroby – kapénková infekce  
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CHŘIPKA 

 • influenza 
• nakažlivé, virové onemocnění – částečná proměna 

viru – mnoho typů 
• kapénková infekce, inkubační doba – hodiny až 3 

dny 
• projevy: suchý kašel, kýchání, rýma, horečka, bolest 

svalů, kloubů, hlavy, podrážděné oči… 
• časté epidemie: př. 1918 – 20, španělská ch. (50 mil. 

úmrtí), 2009 -  mexická čili  „prasečí chřipka“ – virus 
H1N1 (v ČR asi 100 úmrtí) 

• léčba: podpora imunity, klid, tlumení projevů, někdy 
komplikace – staří lidé, kardiaci (ročně v ČR asi 2500 
úmrtí) 

• prevence – otužování, podpora imunity, očkování 
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CHŘIPKA 
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obr. 1: virus chřipky 



MEXICKÁ „PRASEČÍ CHŘIPKA“ 
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obr.2: černě: státy s potvrzenými smrtelnými případy, červeně: státy s 
potvrzenou infekcí 



ZÁNĚT VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN 

• sinusitida 

• většinou bakteriální původ 

• akutní a chronická 

• projevy: zvýšená teplota, únava, 
malátnost, bolest hlavy, hnisavý výtok z 
nosu 

• léčba: nosní kapky, někdy punkce dutin, 
zvlhčení vzduchu, antibiotika 
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RÝMA 

 
• zánět nosní sliznice 

• většinou virový původ 

• součást zánětu horních cest dýchacích 
nebo alergie 

• léčba: tlumení překrvení nosní sliznice 
(pozor na dávky → poškození sliznice) 

• možnost zánětu vedlejších nosních dutin 
nebo středního ucha 
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ANGÍNA 

 
• akutní zánět krčních mandlí (tonzil) 

• projevy: zduření uzlin a okolní tkáně, 
bolestivost, ztížené polykání  

• většinou streptokoky 

• léčba: antibiotika 

• možné komplikace  - zánět ledvin, 
revmatická horečka 
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ANGÍNA 
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obr. 3: streptococcus pyogenes obr. 4: vyrážka při infekci 



ANGÍNA 
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obr 5: angína streptokoková obr. 6: tonsilitida 



ZÁNĚT PRŮDUŠEK 

• bronchitida 
• virová nebo bakteriální infekce 
• projevy: zvýšená teplota, dráždivý kašel, 

později vykašlávání hlenů 
• léčba: klid, teplo, dostatek tekutin, léky 

podporující vykašlávání, popřípadě 
antibiotika 

• akutní nebo chronická (opakovaný kašel a 
vykašlávání alespoň dva roky po sobě a 3 
měsíce v roce) 

• při neléčení nebezpečí poškození plic a srdce 
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BRONCHITIDA 
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obr. 7: řasinkový epitel průdušek 



ZÁPAL PLIC 

• zánět plic, infekční onemocnění 

• bakterie i viry, parazité, plísně 

• slabí a zesláblí lidé (staří, s AIDS…) →        
příčina úmrtí 

• projevy: horečka, kašel s vykašláváním, 
bolest na hrudi, dušnost, celkové 
vyčerpání 

• antibiotika 
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SILIKÓZA 

• „zaprášení plic“, ukládání SiO2 do plic 

• tvorba vaziva  poškození funkce plic 

• nemoc z povolání → pracovníci lomů, 
kamenolomů, tuneláři  

• projevy: dušnost, snížená plicní kapacita, 
kašel, zrychlené dýchání 
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TUBERKULÓZA  

• TBC, souchotiny, „úbytě“ 

• infekční onemocnění, závažné, ročně celosvětově umírá 
asi  3 mil. lidí (při neléčení 50 % úmrtí), kapénková 
infekce 

• bakterie Mycobacterium tuberculosis = Kochův bacil (1882)  

• specifický zánět – tvorba uzlíků – odumření tkáně 
(nekróza) – krvácení, vykašlávání krve 

• projevy: teplota, pocení, kašel, hubnutí, celková 
malátnost 

• léčba: nemocniční, posléze ambulantně 

• prevence: očkování, problém – rezistentní kmeny b. 

• tuberkulinová zkouška – diagnóza přítomnosti 
protilátek 
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TBC 
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obr. 8: Robert Koch obr. 9: Mycobacterium tuberculosis  



TBC 

18 obr. 10 



TBC 

19 obr. 11: RTG plic obr. 12: tuberkulinová zkouška 



TBC 
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obr. 13: výskyt TBC 2009, ČR 710 případů, svět: asi 23 mil, nejvíce Afrika a Asie 



RAKOVINA DÝCHACÍCH CEST 

• potřebná včasná diagnóza 

• příčina: kouření, práce s azbestem, 
dědičnost 

• projevy: podle lokalizace: několikatýdenní 
neustupující kašel, chrapot, únava, bolest, 
velké hubnutí 
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RAKOVINA PLIC 
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obr. 14: plíce kuřáka, světlé - nádor 



RAKOVINA PLIC 
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obr. 15: nárůst rakoviny u kuřáků se zpožděním o 20 let 
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