
ONEMOCĚNÍ    

KOŽNÍ SOUSTAVY

Akné

Albinismus

Alergie

Atopický ekzém

Vitiligo

Lupénka

Svrab

Další onemocnění s kožními příznaky



Řez kůží:



 časté onemocnění → postihuje téměř 100 % dospívající populace

 vyskytuje se u obou pohlaví

 největší výskyt během puberty (12. – 18. rok života)

 nejrozšířenější forma: Acne vulgaris → 3 stupně postižení: 

 mírné

 střední

 závažné



Základní druhy akné podle stupně postižení :

1. Pravé akné

 akné komedonové – bílé a černé tečky na povrchu kůže (komedony)

 akné papulo-pustolozní – zánětlivé projevy → bolavé a tvrdé červené pupínky 

 akné konglobovaná – bolestivé kožní uzly, abscesy s provalujícím se hnisem,

cysty → nejtěžší forma → výrazné jizvy 

KOMEDONY = zvětšené vlasové folikuly ucpané mazem a bakteriemi;

- nejsou vidět pouhým okem

bílé (uzavřené) – pod kůží

černé (otevřené) – na povrchu kůže, zabarvení díky melaninu 



Vitiligo

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://162.129.70.33/images/Vitiligo_after_henna_use_1_030509.jpg&imgrefurl=http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/display.cfm%3FImageID%3D782866915&h=1185&w=1301&sz=119&hl=cs&start=20&tbnid=AMjnUHEIE-eGVM:&tbnh=137&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26imgsz%3Dxxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pennhealth.com/ency/images/ency/fullsize/2673.jpg&imgrefurl=http://www.pennhealth.com/ency/imagepages/2673.htm%3FarticleID%3D000831&h=226&w=306&sz=7&hl=cs&start=56&tbnid=9lyHzlcN1L_xIM:&tbnh=86&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26start%3D40%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN


http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.histoterapia-placentaria.cu/vitiligo.jpg&imgrefurl=http://www.histoterapia-placentaria.cu/enfermedades.htm&h=298&w=261&sz=8&hl=cs&start=29&tbnid=8US_IX3nZp9WHM:&tbnh=116&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26start%3D20%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ecureme.com/atlas/data/dis_images/Vitiligo550_ab.jpg&imgrefurl=http://www.ecureme.com/atlas/data/Vitiligo550_ab.htm&h=450&w=297&sz=31&hl=cs&start=54&tbnid=QfjOBHEeOpLHcM:&tbnh=127&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26start%3D40%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.mrcophth.com/dermatology/vitiligo.JPG&imgrefurl=http://www.mrcophth.com/dermatology/vitil.htm&h=429&w=512&sz=24&hl=cs&start=74&tbnid=o8h-tyxUFi7kBM:&tbnh=110&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26start%3D60%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.faqs.org/health/images/uchr_01_img0081.jpg&imgrefurl=http://www.faqs.org/health/Body-by-Design-V1/The-Integumentary-System.html&h=217&w=426&sz=15&hl=cs&start=93&tbnid=SDRN0xdsdIFlCM:&tbnh=64&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dvitiligo%26start%3D80%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DN


Vitiligo Černošská rodina 

postižena vitiligem
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 Psoriáza = lupénka

 chronické nenakažlivé onemocnění kůže

 průběh: kožní buňky určitých částí těla se obnovují mnohem rychleji než 

normálně → nemají čas dozrát → zarudlá a zanícená kůže pokrytá bělavými 

šupinkami

 projevy:
o ohraničená, zarudlá šupinatá ložiska pokrytá bělavými nebo stříbřitými 

šupinkami

 výskyt:
o na dolních a horních končetinách (lokty, kolena, bedra a 

hýždě)
o ve vlasové části pokožky

o nehty na rukou i nohou → zbarveny dožluta

 příčina vzniku přesně neznámá

 mohou ji vyvolat vnější projevy jako stres, sluneční záření, konzumace alkoholu, 

poranění kůže, některé léky, candidóza (pomnožení kvasinek a plísní ve střevech)

 lupénka je projevem oslabení imunitního systému



Lupénka



Rybičky používané k léčbě lupénky





• Svrab

• Plísňová onemocnění kůže a nehtů 

• Plané neštovice, spalničky



Chodbičky 

zákožky svrabové 

prosvítající pod 

kůží

 původce: mikroskopický roztoč zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei).

 projevy:

 intenzivní noční svědění po zahřátí pod pokrývkou

 vyrážka na místech, kde je malá tloušťka kůže – genitál, třísla,

podbřišek, kolem pupku, podpaží, prsní bradavky, mezi prsty ruky,

u malých dětí na dlaních

 charakteristické dvojice drobných pupínků spojených náznakem malé

chodbičky



Neléčený svrab Zákožka svrabová 

v nákresu
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Meziprstní plíseň

• onemocnění nehtů = onychomykózu 

vyvolány houbami:

 Dermatofyty – vláknité 

houby (až 90 % všech 

mykotických infekcí nehtů)

 Kvasinky

 Plísňové houby



Plísňová onemocnění 

nehtů

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.medico-s.ru/art/severe.jpg&imgrefurl=http://www.medico-s.ru/severe.htm&h=320&w=300&sz=28&hl=cs&start=6&tbnid=OtdBND26sKX1_M:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BA%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D


• Neštovice – nakažlivé onemocnění způsobené virem Varicella zoster

•Spalničky – původce nemoci je virus ze skupiny paramyxovirů

Varicella zoster





Spalničky

Plané neštovice



Plané 

neštovice –

zasažená i 

dutina ústní

Varicella 

zoster



Neštovice


