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Detská dermatológia 

 

1. Embryológia kože, Blaschkove línie, mozaicizmus. 

2. Koža novorodenca – klinicko-morfologické znaky (znaky donosenosti, nezrelosti). Najdôležitejšie kožné 

zmeny (sebaceózna hyperplázia, miliaria, acne neonatorum, cutis marmorata, umbilikálne zmeny, 

novorodenecký icterus a anémia). 

3. Princípy ošetrovania novorodeneckej kože. 

4. Syndróm „plienkovej dermatitídy“ – dif. dg. Ošetrenie dermatóz v plienkovej oblasti. 

5. Kongenitálne infekcie I.: neonatálna varicella, neonatálny herpes simplex, neonatálna kandidóza. 

6. Kongenitálne infekcie II.: syphilis congenita recens et tarda. 

7. Neonatálny lupus erythematodes. 

8. Charakteristika batolacej a detskej kože. Princípy ošetrovania. Externá dermatoterapia – prehľad základných 

skupín, riziká terapie. 

9. Základné liekové skupiny v celkovej terapii – zásady terapie a dávkovanie liekov v detskom veku. 

Antibiotiká, antimykotiká, antihistaminiká, antivirotiká, retinoidy, imunosupresíva vrátane kortikoidov. 

10. Atopická dermatitída I.: etiopatogenéza, klinika. 

11. Atopická dermatitída II.: dif.dg. a liečba. 

12. Atopická dermatitída III.: režimové opatrenia. 

13. Dermatitis seborrhoica. 

14. Dermatitis contacta (irritativa et allergica). 

15. Molluscum contagiosum. Kožné prejavy HIV/AIDS. 

16. Fotodermatológia detskej kože: ochrana proti UV-žiareniu, dermatitis solaris, fototerapia v detskom veku. 

17. Haemangioma infantum, naevus flammeus. 

18. Epidermolysis bullosa – všeobecná charakteristika, diagnostický algoritmus. 

19. EB simplex, junctionalis, dystrophica – základný prehľad. 

20. Melanocytárne névy. Naevus Spitz / Reed. 

21. Syndróm dysplastických névov. Naevus sebaceus. Naevus epidermalis. 

22. Infekčné exantémy I.: varicella, morbilli, scarlatina, coxsackie- a echovírusové exantémy. 

23. Infekčné exantémy II.: rubeola, megalerythema infectiosum, exanthema subitum. 

24. Ichtyózy I.: základné rozdelenie ichtyóz, etiopatogenéza, diagnostický algoritmus. 



25. Ichtyózy II.: ichthyosis vulgaris, X-recesívna ichtyóza. 

26. Ichtyózy III.: bulózna kongenitálna ichtyoziformná erytrodermia, lamelózna ichtyóza / nonbulózna 

ichtyoziformná erytrodermia. 

27. Neurofibromatóza I. typu (von Recklinghausenova). 

28. Mastocytóza. Juvenilný xantogranulóm. 

29. Základy genetiky v dermatológii: zostavenie genealogického stromu, základné typy monogénovej dedičnosti 

s príkladmi diagnóz. Polygénová dedičnosť. 

30. Možnosti prenatálnej diagnostiky: amniocentéza, biopsia choriových klkov, fetálna kožná biopsia, 

molekulárnogenetické metódy. Preimplantačná genetická diagnostika. 

 

 

Dermatopatológia 

 

1. Spektrum vyšetrovacích metód v dermatopatológii: farbenie HE, histochémia, imunohistochémia, 

imunofluorescencia (priama, nepriama), transmisná elektrónová mikroskopia, molekulárna genetika. 

Základná charakteristika uvedených metód, indikácie. 

2. Metódy odberu bioptických vzoriek: punch excízia, skalpelová excízia, shave-excízia – základná 

charakteristika metód, ich indikácie, výhody a nevýhody. 

3. Princípy odberu bioptických vzoriek: vhodné miesto odberu a vhodné eflorescencie (rozdelené podľa 

základných typov eflorescencií). 

4. Transport bioptických vzoriek do laboratória: transportné a fixačné roztoky, podmienky transportu, 

skladovanie bioptického materiálu, bioptický sprievodný list – kľúčové údaje. 

5. Indikácie základného farbenia HE, histochemických a imunohistologických metód (imunohistochemických 

a imunofluorescenčných). 

6. Základné priame imunofluorescenčné nálezy: pemphigus vulgaris, pemphigoid bullosus, dermatitis 

herpetiformis (versus linear IgA bullous dermatosis), lupus erythematodes, vasculitis leukocytoclastica. 

7. Histológia normálnej kože – základný prehľad. 

8. Základné histopatologické zmeny v epidermálnom kompartmente: hyperkeratóza, parakeratóza, keratínová 

cysta a pseudocysta, hyper- a hypogranulóza, akantóza, spongióza, akantolýza, koilocytóza, hydropická 

degenerácia. 

9. Základné histopatologické zmeny v dermálnom a subkutánnom kompartmente: papilomatóza, granulómy – 

základná stavba a rozdelenie granulómov, fibrotizácia a sklerotizácia, fibrinoidná nekróza, leukocytoklázia, 

2 základné obrazy panikulitíd. 

10. Postup pri opise histologických preparátov, klinicko-patologická korelácia, spolupráca klinika a patológa. 

11. Základné histopatologické obrazy vybraných dermatóz s klinicko-patologickými koreláciami: 

1. Verruca vulgaris 

2. Lupus erythematodes chronicus discoides 

3. Psoriasis vulgaris 

4. Lichen ruber planus 

5. Dermatitis atopica 



6. Pemphigus vulgaris 

7. Pemphigoid bullosus 

8. Dermatitis herpetiformis 

9. Molluscum contagiosum 

10. Keratosis seborrhoica 

11. Basalioma 

12. Cysta epidermalis 

13. Naevus pigmentosus intradermalis 

14. Melanoma malignum 

15. Lichen sclerosus et atrophicus 

16. Granuloma annulare 

17. Sarcoidosis 

18. Vasculitis leukocytoclastica 

19. Haemangioma cavernosum 

20. Erythema nodosum 


