
DĚTSKÁ KOŽNÍ 
ONEMOCNĚNÍ 

 

V. Malinová 



KŮŽE = CUTIS= DERMA 

►Ochranný kryt těla 

►Tloušťka 0,5-4 mm 

►Plocha 1,73 m2 u dospělého 

►Povrch těla u dětí: 

                  4V+7     ....povrch těla v m2, 

                  V+90         V = hmotnost v kg     





Epidermis 

Stratum disjunctum 

Stratum corneum 

Stratum lucidum 

Stratum granulosum..Langerhansovy b. 

Stratum spinosum 

Stratum basale…melanocyty 

Basální membrána 

_________________ 

DERMIS – škára 

fibroblasty, vaz. vlákna, 

vlásečnice – krevní, lymfatické,  

vlasové folikuly, potní, mazové žlázy,  

nervová zakončení, makrofágy 

__________________ 

SUBCUTIS – podkoží 

kolagenní vazivo a podkožní tuk 



Funkce kůže 

Ochrana před nepříznivými vlivy prostředí 

►Mechanické insulty 

►Záření 

►Teplo, chlad 

►Chemikálie 

►Samodesinfekční schopnost – bakterie 

 



Funkce kůže 

Účast na látkové výměně, homeostáza 

►Permeabilita 

►Sekrece 

►Zásobní tkáň – tuky, glykogen, cholesterol, 
voda 

►Čití  

►Tvorba protilátek 

►Tvorba D vitaminu 



Zásady vyšetřování 

►Anamnesa – RA, OA, AA 

►Způsob vyšetření: 

                Pacient celý svlečený 

                Rozptýlené denní světlo 

                Adnexa 

                Celkový stav 



Kožní eflorescence – 
PRIMÁRNÍ LÉZE 

►Makula (do 1 cm)………...skvrna 

►Papula……nodulus………tumor 

►Vesikula (do 0,5 cm)……..bula 

►Pustula 

►Cysta 

►Plaky 



Kožní eflorescence 
SEKUNDÁRNÍ LÉZE 

►Vředy 

►Exkoriace 

►Fissury 

►Krusty 

►Jizvy 

►Lichenifikace 



ATOPICKÝ EKZÉM 

►Chronické zánětlivé onemocnění 

  (exacerbace, remise) 

►Polygenní dědičnost 

►Riziko dalších atopických onemocnění 

 



Historie 

►První popis AE – Suetonius – počátek n.l. – 
De Vita Caesareum – císař Augustus 

►1892 – Besnier – lékařská literatura 

 

                         Výskyt AE 
► 10% populace 

► posit. RA u obou rodičů – 40% riziko 

 



CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY AE 

►Na kůži – erytém, edém, pruritus, exsudace, 
tvorba krust 

►Bílý dermografismus 

►V aktuní fázi vznik intraepidermálních 
vesikul 

►Genetická predispozice 

►Často současně rozvoj jiných alerg. 
onemocnění 

 



Klinika AE – 3 stadia 

1. časné dětství  - 2-3 měsíce věku- 

► erytém – tváře, krk, ruce, břicho,       

                    extenzorová strana končetin 

► pruritus, škrábání, krusty, sek. Infekce 

► tendence ke generalizaci – erytrodermie 

► remise ve 3-5 letech 



2. eczema flexurorum 

► Loketní jamky, zápěstí, podkolení 

► Lichenifikace – suchá, ztluštělá kůže 

 

3. Prurigo Besnier 

► Kůže suchá, ztluštělá, zvýš. permeabilita kapilár – 
edém – hypomimie 

► Krk, čelo, oční víčka, hrudník, adnexa 

► Pruriginosní uzlíky – zanořené, silně svědí 



Typické klinické projevy u AD 



Komplikace AE 

►Infekce – bakteriální – impetiginizace 

                   virové 

►Keratokonus 

►Katarakta 



TERAPIE AE 

PREVENCE: 

► Vyloučení alergenů (inhal., potrav., kont.) 

► Režim – výživa, oblékání, koupání, okolí 

► Péče o kůži – promašťování – indif. masti 

LOKÁLNÍ TERAPIE: 

►  mokvání – koupele, vysychavé obklady 

►  kortikoidy 

►  ATB masti 

►  dehtové preparáty 

►  salicyláty, urea 

►  antileukotrieny 



CELKOVÁ TERAPIE: 
 

►Antihistaminika, antipruriginosa 

►Sedativa 

►Kortikoidy – forma, délka použití – blok 
degranulace 

►Antileukotrieny –(blok produkce Cys-LT v 
eosinofilech) 

►Cytostatika – Cyklosporin A (IL-4 a sCD30, 
nepřímo Th2 aktivace) 



FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A ROZVOJ AE 

Vnější faktory -  ekologie 

► ovzduší 

► alergeny domácího prostředí 

► kouření 

► potraviny – konzervační prostř., aditiva,  

                      barviva, stabilizátory 

                          - infekce, ATB terapie 

► není přirození vliv na dozrání imunity (Th1→Th2) 



Vnitřní faktory: 

►Asthenie, emoční stres 

►Genetická predispozice 

►Zvýšená humorální odpověď (IgE) 

►Oslabená odpověď buněčné imunity 

►Snížený práh citlivosti a iritace kůže 

►Suchá kůže, snížená tvorba potu, mazu 



IZOLOVANÉ FORMY AD 

Projevy izolovaně na některé části těla při 
atopické dispozici: 

►Sub- , retroaurikulární rhagády, bradavky 

►Numulární ekzém (x mykosa) 

Ruce (profese – kuchař, kadeřník) – dorsa 
rukou, later, strana prstů 

►Oční víčka, koutky úst – anguli infectiosi, 
suchá cheilitis – centr. rhagáda 



Pulpitis sicca a  
dermatitis plantaris sicca 



ETIOLOGIE AD 

►Podíl alergické reakce I. A IV. Typu 

►Autonomní nervová dysbalance 

►Porušení bariérové funkce kůže 

          ceramidu ve stratum corneum 

          ztráty vody 

          hydratace, rhagády 

          průnik iritancií, Ag 





Seborrhoická dermatitis 

►Chronické zánětlivé onemocnění 

►Typický průběh v čase 

Max. výskytu v koj. věku – 2 týdny – 5 měs. 

                      v pubertě 

►Typická lokalizace – kštice, obočí, 
nasolabiální rýhy, nad sternem, mezi 
lopatkami, flexorové oblasti, kožní záhyby 



Etiologie SD 

Nejasná – multifaktoriální vlivy – 

►malhygiena, vyšší sekrece mazu 

►vyšší sekrece potu, vyšší pH potu – sníž. 
chem. ochrana proti bakteriím, plísním 
(Staf. Aureus, Candida, Pityrosporon ovale) 

►nedostatek Zn, biotinu v graviditě 

 



Klinika u SD 

Typická morfologie – 

► šedobělavé mastné 
šupiny 

► pevně lpí ke spodině 

► spodina suchá 

► nesvědí 



Terapie SD 

►Režim, hygiena (X pocení, tvorba mazu) 

►Keratolytika – 1% salicyl. olej, urea 

►Antimikrobiální, antimykot. látky lokálně 

►Slabé kortikoidy lokálně 

 



Diferenciální dg. SD 

►Atopická dermatitis (X vzhled, lokalizace, 
spodina, svědění) 

►Psoriáza 

►Scabies 

►Toxoalergický, polékový exanthém 

►Diskoidní forma lupus erythematodes 

   (nasolab. Oblast – LE – je atrofie) 

►Acrodermatitis enteropatica (deficit Zn) 

 



►HIV  infekce – (P. ovale – vliv na imunitní 
systém,  aktivita T buněk,  NK b.,  

   protil. odpověď na mykot. Ag 

   negativní kožní testy na mykot. Ag) 

►Histiocytosa X (z Langerh. b.) 

►M. Leiner – těžká seborrhoická exfoliativní 
erytrodermie, průjmy, recid. infekce 



AKNE 

►Fyziologický projev dospívání – cca v 15 
letech u 40% populace, trvá 3-6 let 

►15% - závažnější průběh – trvá 8-20 let, 
trvalé následky, jizvení 

►Klinika – postižení mazových žláz na obličeji 
a horní polovině  těla – 

                 komedony, papuly 



► Vliv androgenů – 
testosteron, DHEA 
(nadledviny, testes, 
ovaria) 

► Růst maz. žlázy, 
elongace duktu, zvýš. 
produkce mazu - 
komedon 



► bakteriální kolonizace-
Staf. epid., C. acne, 
Malassezia furfur 

► ruptura foliculu – 
bakterie – zánět 

► 25% není ruptura – 
prozánětlivé cytokiny 
přes neporušený 
duktus do dermis – 
zán. odpověď 



TERAPIE AKNÉ 

► režim – odmaštění pleti 

► lokální terapie –  

           ovlivnění keratinizace – retinoidy 

           antibakteriální terapie – ATB – TTC,    

                                                     makrolidy 

► celková terapie – retinoidy, ATB,   

                               antiandrogeny 

► fyzik.- UV, chirurgie, ovl. psychiky… 



Atypické formy akné 

►neonatální akné 

►aitrogenní akné (kortikoterapie) 

►vliv kosmetiky, vaselina 

►hyperandrogenismus – předčasná puberta, 
hirsutismus, poruchy cyklu, menstruace, 
obesita – polycystická ovaria 



KOŽNÍ BAKTERIÁLNÍ INFEKCE 

IMPETIGO CONTAGIOSA- 
► povrchová forma 

pyodermie – erytém, 
makula, vesikula, pustula, 
krusta 

► silně inf.- děts. kolektiv, 
hlavně v létě 

► porušení kontinutity kůže – 
Strept.β-h., Staf. aureus 

► terapie – prevence šíření, 
odloučení krust, lok. 
terapie, Jarisch, ATB 
masti, event. ATB celkově 
 



Stafylokokové kožní infekce 

► bulosní impetigo – 
novorozenci a malí kojenci 
v místech vlhké zapářky 

► foliculitis – vlas. folikl 

► furunculus – šíření do 
hloubky a do stran 

► carbunculus – splynutí 
několika furunculů – 
celkové příznaky, těžký 
průběh - sepse 



Mykotické infekce 

► Kandida albicans 

► predispozice – 
intertriginosní 
prostory, moč 

► terapie – koupele v 
hypermanganu, 
antimykotika lokálně  



Virové kožní infekce 

► herpes simplex  

► herpes zooster – podél 
nervů – nebezpečná 
lokalizace – I. větev 
trigeminu – postižení 
rohovky 

komplikace – mladší 
jedinci – celk. 
onemocnění, malignity, 
HIV 



HEMANGIOMY 

► většinou přítomny již při narození, proliferace 
endotelu, později involuce 

► výskyt – 1-2,5% novorozenců (více ned.) 

                 10-12% dětí ve věku 1 r. 

► povrchové, hlukoké, smíšené 

► solitární, mnohočetné (hemangiomatosa) 

► prognosa – totální involuce v 5 l.u 50-60% 

                                                       v 7 l. u 70-75% 

                                                       v 9 l. u 90% 

                         - residuální změny ve 20% 

 

 



HEMANGIOMY 

► komplikace – krvácení, 
infekce, ulcerace, 
jizvení 

► větší léze – 
koagulopatie, oběhová 
dekompenzace 



Terapie hemangiomů 

►sledování, režim – protekce zranění, měření, 
fotograf. dokumentace 

► farmakoterapie – kortikoidy, interferon 

►resekce, excise, kryoterapie 

►komprese (končetiny) 

►embolizace – selektivní angiografie 

►ozáření, laser 



Pigmentové léze 

Maligní zvrat –  

► rychlý nárůst, zvětšení 

► vývoj satelitních lézí 

► změny barvy (šedá, 
černá, modrá) 

► nekonst. pigmentace 

► reakce reg. lymf. uzlin 

► indurace, pálení, 
bolest, krvácení 



      DĚTSKÁ  
EXANTHÉMOVÁ   
 ONEMOCNĚNÍ 



Všeobecné diagnostické aspekty 
Věk  
Roční období  

Anamnéza 
Epidemiologická anamnéza: Kontakt s infekcí, hromadný výskyt, cestování  
Očkování  
Osobní anamnéza: Choroby či léky snižující imunitu  
Prodělaná onemocnění  
Alergie  
Nynější onemocnění:  doba expozice (odhad inkubační doby), trvání, výše teploty  
Vývoj exantému, svědění  
Průvodné příznaky: katarální příznaky, bolest v krku, artralgie, průjmy  
Podané léky  

Fyzikální vyšetření 
Exantém: Lokalizace  
Charakter (velikost, vyvýšení, intenzita, barva, splývání, prokrvácení)  
Celkové příznaky, jiná patologie (uzliny, hepatosplenomegalie) 



Dnešní název 
onemocnění  

Staré označení  Původce 

Spalničky  první dětská nemoc  Morbillivirus  

Spála  druhá dětská nemoc  Streptococcus pyogenes  

Zarděnky  třetí dětská nemoc  Rubivirus  

Pseudoskarlatina 
(Filatov-Dukeho nemoc)  

čtvrtá dětská nemoc  Coxsackie a Echoviry  

Erythema infectiosum  pátá dětská nemoc  Lidský parvovirus B19  

Exanthema subitum  šestá dětská nemoc  Lidské herpesviry 6 a 7  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Spalni%C4%8Dky
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Sp%C3%A1la
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Streptococcus_pyogenes
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Streptococcus_pyogenes
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Streptococcus_pyogenes
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Zard%C4%9Bnky
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Pseudoskarlatina&action=edit&redlink=1
http://www.wikiskripta.eu/index.php/P%C3%A1t%C3%A1_nemoc
http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C5%A0est%C3%A1_nemoc
http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C5%A0est%C3%A1_nemoc
http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C5%A0est%C3%A1_nemoc


SPALNIČKY - 
MORBILLI 

ETIOLOGIE – morbillivirus – 
paramyxoviridae, RNA 

INKUBACE – 8-12 dnů 

PŘENOS – kapénková inf. 

KLINIKA – prodromální, katarální 
stadium – Koplikovy skvrny na bukální 
sliznici, ve faryngu, mírná teplota, 
conjunctivitis, rýma, kašel 

Exanthémové stadium – makulopapulosní 
rash – krk, tváře, trup, paže, nohy, vysoká 
teplota 

DG.: serologie, kultivace – tkáň. Kultura – 
obrovské mnohojaderné buňky 

LÉČBA: sympt. 

PREVENCE: očkování – živá atenuovaná 
vakcina – 15 měs., 21.-25 m. 

KOMPLIKACE – encefalitida, perivaskulární 
demyelinizace, pneumonie, otitida, GIT – 
NPB, průjmy, zvracení, hepatopatie, ikterus, 
DIC 

 



ZARDĚNKY - 
RUBEOLA 

ETIOLOGIE – virus rubeoly – čeleď togaviry 

INKUBACE – 14-21 dnů  

PŘENOS – kapénková inf. 

KLINIKA – prodromální, katarální fáze – uzliny – 
retroaurikulární, cervikální, okcipitální, enantém na 
měkkém patře 

Exanthémové stadium -  zač. na tvářích, pak trup – 
diskrétní makupopapulsoní až splývavý – mizí do 3 
dnů, teplota do 38 st. 

DG.: serologie, přímý průkaz viru z krve, moči, 
nasofaryngeálního skretu 

LÉČBA: sympt. 

OČKOVÁNÍ: živá atenuovaná vakcina – 

                   15. měs., 21-25 m. 

KOMPLIKACE – arthritis (ruka), parestezie, 
panencephalitis 

 

Gravidita – Gregův sy 

hluchota, srdeční vady – PDA, stenoza plicnice, 
postižení oka – katarakta, mikroftalmie, CNS  

1. trimestr – fetus maceratus 

 



SPÁLA - 
SCARLATINA 

ETIOLOGIE – beta haemolytický 
Strepokok –  

80 serotypů – M protein bun. Stěny 

3 druhy strept. pyrogenního exotoxinu 

Exanthém – pyr. exotoxin + Ab na úrovni 
kožních kapilár 

INKUBACE – 2-3 dny 

PŘENOS – kapénková inf. 

KLINIKA – tonsilitis, exanthém, 
malinový jazyk, cirkumorální výbled, 
Šrámkův příznak, olupování  dlaní, 
plosek, teplota 

DG.: kultivace 

LÉČBA: PNC 

 

POSTREPTOKOOVÉ KOMPLIKACE -  
REVMATICKÁ HOREČKA, 
GLOMERULONEFRITIS 



ERYTHEMA INFECTIOSUM - 
5. DĚTSKÁ NEMOC 

ETIOLOGIE – parvovirus B19 

INKUBACE – 4-14 dnů –     

                     jaro, podzim 

PŘENOS – kapénková inf., orofekálně, transplacentárně 

Pomnožení v dýchacích cestách, do kostní dřeně – útlum 
vyzrávání ery - pronormoblasty 

KLINIKA – kůže (obličej – motýlovitý erytém, poté 
siťovitý exanthém – hýždě, extensorová strana končetin),  

Větš. bez teploty, bez celkové alterace 

DG.: serologie, kultivace viru 

LÉČBA: sympt. 

 

KOMPLIKACE – arthritis – ranní ztuhlost – ruka, zápěstí, 
koleno, kotník – není destrukce kloubů, spont. Odezní 

Imunosuprimovaní pac.- aplastická anemie, srd. selhání, 
ev. i neutropenie, trombocytopenie 

 

Gravidita - útlum kvetvorby ve dřeni plodu – až úmrtí  

 



EXANTHEMA SUBITUM – 
ROSEOLA INFANTUM – 
6. DĚTSKÁ NEMOC 

ETIOLOGIE – HHV6, HHV7 

INKUBACE – 5-12 dnů 

PŘENOS – kapénková inf. 

KLINIKA – kojenci, děti do 2 let, 
vysoká teplota 3 dny, pokles, 
exanthém 

DG.: serologie, kultivace 

LÉČBA: sympt. 

 

KOMPLIKACE – febrilní křeče 

 



PLANÉ NEŠTOVICE - 
VARICELA 

ETIOLOGIE – HSV – VZV 

 

INKUBACE – 1-3 týdny  

Latentní inf. v gangliích zadních rohů míšních 

PŘENOS – kapénková inf. 

KLINIKA – vesikula, pustula, krusta, teploty – 
kštice, sliznice 

DG.: serologie, přímý průkaz viru z nasofaryngeálního 
skretu 

LÉČBA: sympt., Acyklovir , hyperimunní globulin 

OČKOVÁNÍ: atenuovaná živá vakcina po  1. r. 

KOMPLIKACE – , bakt. kontaminace kožních lézí, 
postižení oka – spojivka – rohovkový vřed, jizvení při 
bakt. superinfekci 

Encefalitis, cerebelární ataxie, HUS, arthritis, 
pankreatitis, orchitis, nefritis, myokacarditis… 

Novorozenci, imunosuprese 

 

 



NESPECIFICKÁ 
EXANTHÉMOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ 
RUKA-NOHA-ÚSTA 

HAND-FOOT-MOUTH DISEASE 

 

Léto, Coxackie A 

Kapénková infekce 

Inkubace 3-6 dnů 

Zvýšená teplota, bolest v krku, 
aftosní projevy v DÚ, plosky-dlaně – 
puchýřky na zarudlé spodině 

 

Další nespecifické exanthémy: 

RSV, influenza A,B, parainfluenza, 
enteroviry, echoviry, Coxackie A, B 

 

Subfebrilie, bolesti hlavy, svalů, únava, 
infekce respirační, GIT 

 

Do 10 dnů odezní bez terapie 



DALŠÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ  
           V DĚTSKÉM VĚKU 
 
 
                  UKÁZKY 




























































































































