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Receptory 

lreceptory dýchacích svalù a kloubù jako 
torakoabdominální zpìtná vazba

lreceptory plicní jako plicní zpìtná vazba
lchemoreceptory periferní a centrální jako 

chemická zpìtná vazba



Patologická dušnost

ldušnost spojená s vysokými podnìty 
stimulujícími dýchání

ldušnost spojená s nedostateènou výkonností
respiraèního systému

ldušnost sdružená s dýcháním proti odporu



Dušnost s vysokými podněty 
stimulujícími dýchání

lstimulace plicních receptorù
l typicky vyšší ventilace provázená hypokapnií
lnapø. plicní edém, infiltráty, kongesce plicních 

žil, trombembolismus, pneumonie



Dušnost sdružená s nedostatečnou 
výkonností respiračního systému

lsvalové dystrofie, poliomyelitidy, poruchy 
míchy a deformity hrudního koše

l tachypnoe se zvýšenou ventilací mrtvého 
prostoru, paradoxní pohyb bøišní stìny, vznik 
atelektáz



Dušnost sdružená s dýcháním proti 
odporu

lsnížená poddajnost plic - fibrózy
lsnížená poddajnost hrudní stìny -

kyfoskoliosa, stavy po operacích hrudníku
lzvýšenní proudových odporù - obstrukèní

nemoci periferních a centrálních dýchacích 
cest



Metody hodnocení dušnosti

lLinear Scale Assessment
lBorg scale
lModified Medical Reserach Council Dyspnea 

Scale
lOxygen Cost Diagram Scale
lVisual Analogue Scale
laž 75 % pacientù udává dušnost interferující s 

kvalitou života



Terapie

l oxygenoterapie
l beta-2-agonisté
l antibiotika
l kortikoidy
l centrální analeptika
l narkotika
l sedativa a anxiolytika
l intervazívní postupy, transfúze,psychoterapie, 

rehabilitace,akupunktura



Obstrukční plicní nemoci periferních 
dýchacích cesti

lbeta-2-agonisté
l ipratropium
lkortikoidy inhalací, perorální, parenterální
lantibiotika



Obstrukce velkých dýchacích cest

l laserterapie, kryoterapie, elektrokoagulace
lendoluminární stenty - Dumon,Strecker, 

Freytag,Orlowski
lbrachyterapie



Restriktivní formy respirační
insufficience

lvýpotky
lúbytek plicního parenchymu po plicních 

operacích, poradièní fibrozy, plicní infarkty a 
succesívní embolizace do plicnice

lmimoplicní pøíèiny - ascites



Syndrom horní duté žíly

lradioterapie
lchemoterapie
lkortikoidy
lendovaskulární stent



Hematologické malignity

lkrevní transfúze a krevní deriváty



Další podpůrná léčba dušnosti

lrehabilitace
lpsychoterapie
lakupunktura
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