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Patologia infec¡ioaså actualå frapeazå prin
diversitate ¿i complexitate. Sindroamele eruptive
se men¡in în actualitate prin faptul cå imensa lor
majoritate ajung în procesul dificil al diagnosticårii
etiologice în serviciile de boli infec¡ioase.

La pacientul febril cu rash sau exantem,
medicul trebuie så aibå în vedere o serie de
posibilitå¡i diagnostice.

Prima ¿i cea mai importantå armå pe care o are
la dispozi¡ie este anamneza ¿i examinarea
pacientului, prezentarea încearcå o sintezå
sistematizatå pe o clasificare eminamente clinicå,
având la bazå morfologia exantemului.

Din acest punct de vedere deosebim 3 grupuri
principale dupå componen¡a predominantå a
leziunilor:
– exanteme eritematoase;
– exanteme purpurice;
– exanteme veziculo-pustuloase.

În interiorul fiecårui grup, exantemele de cauzå
infec¡ioaså vor fi diferen¡iate de cele neinfec¡ioase,
urmând så eviden¡iem caracteristicile clinice care
ne pot permite så le distingem.
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I. EXANTEME ERITEMATOASE

REZUMAT
Sindroamele eruptive se men¡in în actualitate prin faptul cå imensa lor majoritate ajung în procesul dificil al diagnosticårii etiologice
în serviciile de boli infec¡ioase. Rujeola – cauzatå de un virus ARN din familia Paramyxoviridae. Are o incuba¡ie de 10-12 zile.
Prodromul este cu febrå, stare generalå modificatå, conjunctivitå ¿i tuse. Simptomele se accentueazå propriu-zis în a patra zi când
apare exantemul-rashul.
Cuvinte cheie: patologie infectioasa, Paramyxovirusuri

ABSTRACT
Eruptive syndromes are still present because most of them end up being etiologically diagnosed in infectious diseases services.
Roseola - caused by a RNA virus from the Paramyxoviridae family - has an incubation period of 10-12 days. The symptoms
include fever, modified general state, conjunctivitis and cough. The general image worsens in the fourth day, when the rash
appears.
Key words: infectious pathology, Paramyxoviruses

Agen¡i infec¡io¿i

Boli virale

Rujeola – cauzatå de un virus ARN din familia
Paramyxovirusuri. Are o incuba¡ie de 10-12 zile.
Prodromul este cu febrå, stare generalå modificatå,
conjunctivitå ¿i tuse. Simptomele se accentueazå
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descris episoade de anemie aplasticå. Infec¡ia în
timpul sarcinii poate provoca apari¡ia hidropsului
fetal ce poate determina moartea fåtului.

Exantemul subit sau roseola infantum – apare
cu maximå frecven¡å între 6 ¿i 18 luni de via¡å.
Este vorba despre o boalå exantematicå febrilå
foarte frecventå la cei sub doi ani, foarte rarå la
cei sub 6 luni. Izolarea unor particule de
herpesvirus 6 la unii copii, în timpul fazei febrile
a bolii, a fost motivul pentru care, unii autori au
considerat acest virus ca agent etiologic. Dupå o
perioadå de incuba¡ie de 7-15 zile, apare brusc
febra înaltå (38.5-40,5), care poate ¡ine 3 zile ¿i,
perioadå în care, starea generalå se men¡ine bunå.
Când dispare febra, apare un eritem format din
macule ¿i papule de culoare rozå înconjurate de
un halou foarte clar. Leziunile se localizeazå la
nivelul trunchiului, gâtului ¿i în spatele urechilor
respectând fa¡a ¿i por¡iunea distalå a extermitå¡ilor.
Exantemul dispare într-o perioadå cuprinså între
2 ore ¿i 2 zile.

Enteroviroze – s-au identificat aproximativ 30
de enterovirusuri (ECHO ¿i Coxsackie),
responsabile de tablouri febrile ce asociazå
frecvent exanteme, mai ales la copii. Ocazional
pacien¡ii acuzå tulburåri gastro-intestinale ¿i ale
tractului respirator superior. Transmiterea acestor
virusuri este fecal-oralå, ¿i afecteazå grupuri de
persoane care tråiesc în mici comunitå¡i, în special
în timpul verii. Exantemul este în mod obisnuit
morbiliform, totu¿i în unele cazuri poate fi pete¿ial
sau veziculo-pustulos ¿i nu provoacå prurit.

Exantemul este de intensitate variabilå, erup¡ia
începand cu afectarea trunchiului, cu extindere
inconstantå, putând afecta palmele ¿i plantele.
Simptomele generale ale bolii sunt u¿oare, cu febrå
moderatå ¿i adenopatii, care atunci când apar sunt
discrete.

Mononucleoza infec¡ioaså – între 3 ¿i 25%
dintre pacien¡i cu aceastå boalå prezintå un
exantem morbiliform foarte pronun¡at pe trunchi
¿i regiunea proximalå a extremitå¡ilor, care se
retrage în câteva zile. În unele cazuri sunt afectate
numai palmele ¿i plantele. Un sfert dintre pacien¡i
dezvoltå leziuni pete¿iale tranzitorii la limita dintre
palatul dur ¿i palatul moale. Un aspect frecvent ¿i
cu semnifica¡ie diagnosticå este apari¡ia unui
exantem de culoarea aramei între  a cincea ¿i a
opta zi de boala, la pânå la 90% dintre pacien¡ii
care au primit ampicilinå în faza ini¡ialå a bolii.
Aceastå aparen¡å sensibilizare la ampicilinå este
temporarå, pentru cå nu reprezintå o adevåratå
alergie. Existen¡a limfocitozei cu mai pu¡in de 10%
limfocite atipice, un titru crescut de anticorpi

propriu-zis în a patra zi când apare exantemul-
rashul. Cu douå zile înainte de erup¡ia rashului, în
perioada prodromalå apare enantemul caracteristic,
în care, semnul Koplik – leziuni punctiforme albe
pe fond ro¿u, are caracter patognomonic ¿i dispare
dupå ce erup¡ia s-a generalizat.

Leziunile cutanate constau în macule ¿i papule
eritematoase care apar retroauricular pe linia de
inserare a pårului ¿i se extind cefalo-caudal
afectând tot corpul în 3 zile, dupå care påle¿te
progresiv în aceea¿i evolutie cefalo-caudalå.

Rubeola – produså de un virus ARN din familia
Togavirus. Are o perioadå de incuba¡ie de 14-21
de zile, faza prodromalå fiind una mai scurtå ¿i
mai u¿oarå decât in rujeola, cu unele simptome
catarale, care în anumite situa¡ii trec neobservate.
Semnul cel mai caracteristic este reprezentat de
adenopatiile dureroase, localizate retroauricular,
cervical posterior ¿i suboccipital. La 20% dintre
pacien¡i înainte de a începe erup¡ia cutanatå, apare
un enantem de forma unor leziuni pete¿iale sau
rozacee pe palatul moale, cunoscut ca semnul
Forcheimer. Exantemul constå în macule ¿i papule
de culoare rozå, care apar ini¡ial la fa¡å ¿i se extinde
cu rapiditate; erup¡ia facialå dispare odatå cu
apari¡ia ei pe trunchi. Leziunile se schimbå rapid
de la macule la papule, terminându-se cu o
discretå descuama¡ie. La copiii mari ¿i adul¡i
infec¡ia poate fi mai gravå cu afectare articularå ¿i
purpurå.

Eritemul infec¡ios sau boala a V-a – agentul
etiologic este parvovirusul B.19. Grupul de vârstå
cel mai afectat este cel între 5-14 ani. E moderat
contagioaså ¿i majoritatea cazurilor apar primåvara
¿i iarna. Transmiterea se produce prin mici picåturi
de secre¡ii respiratorii. Perioada de incuba¡ie este
de 4-14 zile în timpul cårora 20-60% dintre cei
afecta¡i au semne prodromale u¿oare (subfebrilitå¡i,
stare generalå modificatå, cefalee) care dureazå
1-2 zile. Ulterior apare un eritem discret reliefat în
regiunea malarå, împreunå cu o zonå de paliditate
perioralå, ceea ce då copilului aspectul de obraji
„palmui¡i“. Douå, trei zile mai târziu apare un
exantem maculo-papulos mai accentuat pe fese ¿i
por¡iunea extensoare a extremitå¡ilor care se
rezolvå în primul rând în centrul såu cåpåtând un
aspect reticulat. Dispari¡ia completå a leziunilor
survine dupå aproximativ 10 zile. Exantemul se
poate reactiva la lumina solarå, eforturi, cåldurå,
frig sau la fric¡iune. Boala este mai severå la adul¡i,
cu artralgii ¿i artrite tranzitorii. În majoritatea
cazurilor (80%), este vorba de o poliatritå
simetricå, moderatå, ce afecteazå mâinile ¿i
genunchii. La pacien¡ii cu anemie hemoliticå s-au
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heterofili ¿i anticorpi specifici pentru virusul
Epstein Barr, ajutå la confirmarea diagnosticului.

Hepatita B – 20-30% dintre pacien¡i dezvoltå
în prodromul infec¡iei un sindrom similiar bolii
serului. Apare febra, artralgii ¿i artrite, dar
manifestarea cea mai frecventå este un exantem
cu caracter urticarian. Alte afectåri cutanate
asociate hepatitei B sunt acrodermatita papularå a
copilåriei sau sindromul Giantotti-Crosti,
poliarterita nodoaså ¿i crioglobulinemia mixtå
esen¡ialå. Probele serologice sunt indispensabile
pentru confirmarea diagnosticului.

Sindromul de imunodeficien¡å acutå. Virusul HIV
poate da na¿tere la numeroase manifeståri cutanate.

Unii pacien¡i dezvoltå între 3 ¿i 6 såptåmâni
dupå infec¡ia cu virusul HIV un tablou acut cu
semne ¿i simptome asemånåtoare mononucleozei
infec¡ioase. Pacien¡ii au în general un sindrom
febril acompaniat de sudora¡ie, stare generalå
alteratå, manifeståri digestive, faringite ¿i
limfadenopatii. 50% dintre pacien¡i dezvoltå un
rash cutanat maculopapular, care afecteazå
predominent trunchiul, care dureazå aproximativ
15 zile ¿i care frecvent asociazå leziuni orale.

Infec¡ii bacteriene

Scarlatina – este determinatå de Streptococul
hemolitic de grup A, producåtor de toxinå
eritrogenå. În general infec¡ia se localizeazå în
faringe sau amigdale, în timp ce în unele situa¡ii
poate fi în piele.

Dupå o perioadå de incuba¡ie de 1-4 zile, subit
apare febra (pânå la 40,5°), înso¡itå de dureri în
gât, cefalee ¿i vårsåturi. Exantemul apare în 12-
48 ore de la declansarea febrei, sub formå de
macule eritematoase localizate retroauricular, pe
torace ¿i axile, pentru ca în urmåtoarele 4-6 ore så
se extindå pe abdomen ¿i extremitå¡i. La palpare,
leziunile sunt aspre, rugoase ¿i de formå
caracteristicå, înregistrând o intensitate majorå la
plicile axilare ¿i inghinale, unde apar frecvent
leziuni pete¿iale cu dispozi¡ie liniarå configurând
liniile Pastia-Grozovici. Alt semn orientativ e
reprezentat de prezen¡a unui halou de paliditate
perioralå alåturi de o colorare hiperemicå intenså
a pome¡ilor obrajilor – masca Filatov. Exantemul
dispare în aproximativ o såptåmânå, urmat la 1-2
zile de o descuama¡ie tegumentarå furfuracee în
special la extremitå¡i (palme ¿i plante). În jumåtate
din cazuri apare un enantem ce afecteazå faringele,
palatul ¿i limba, aceasta din urmå capåtå un aspect
albicios cu papile rozate la bazå ¿i margini, restul
fiind ro¿ie cu papile mårite ¿i aspect de zmeurå –
ciclul lingual.

Sindromul de ¿oc toxic – e produs de endoto-
xina Stafilococului aureu. A fost descris în 1980,
¿i 95% dintre pacien¡ii afecta¡i au fost femei aflate
la menstrua¡ie; s-a demonstrat o rela¡ie cu uzul de
tampoane vaginale cu absorb¡ie înaltå utilizate în
timpul menstrua¡iei. Inciden¡a sa a diminuat radical
dupå modificarea compozi¡iei acestor produse ¿i
con¿tientizarea de cåtre femei a simptomelor
acestui sindrom. Pacientele aveau febrå, hipoten-
siune, vårsåturi ¿i diaree. Extremitå¡ile, în por¡iu-
nea lor distalå, sunt eritematoase ¿i edematoase,
cu pete¿ii, inclusiv bule subepidermice. În 1-2
såptåmâni apare descuama¡ia palmelor ¿i plantelor.
Ocazional se observå eritem al mucoaselor uneori
cu pete¿ii. Pot apare complica¡ii multisistemice cu
o ratå a mortalitå¡ii pânå la 5%.

Sifilisul secundar – are manifeståri cutanate
variate ca apari¡ie ¿i intensitate.

Primele care apar sunt leziunile maculare
(rozeolele sifilitice), la 3-6 såptåmâni dupå dezvol-
tarea ¿ancrului. Maculele sunt de culoare rozå, cu
distribu¡ie simetricå, care începe la nivelul tora-
celui ¿i pot afecta mai multe zone ale pielii, inclusiv
palmele ¿i plantele. Alte manifeståri caracteristice
sunt leziunile papuloscuamoase care sunt discret
supradenivelate, de culoare aramie cu formå
discoidå ¿i inelarå, descuamativå cu localizåri mai
frecvente la palme ¿i plante. Afectarea palmo-
plantarå printr-un exantem obligå la excluderea
unui posibil sifilis. În alte situa¡ii leziunile pot fi
lichenoide, pustuloase, foliculare, nodulare.

Ricketssioze – forma cea mai frecventå în
mediul nostru este febra butonoaså, s-au febra
mediteraneanå, produså de Ricketssia connorii ¿i
transmiså de cåpu¿a câinelui – Riphicephalus
sanguineus.

Pacientul dezvoltå febrå înaltå, cefalee ¿i mialgii
intense, semnul cel mai caracteristic fiind
exantemul maculos care începe la membrele
inferioare ¿i se extinde de la acestea la trunchi,
afectând cu mai micå intensitate bra¡ele. Palmele
¿i tålpile de asemenea pot fi afectate, în timp ce
fa¡a este nepåtatå sau afectatå cu o mai micå
intensitate. La capåtul a 2 sau 3 zile, elementele
maculoase. se transformå în papule. Frecvent, în
zona mu¿catå de cåpu¿a, se observå o crustå
neagrå hematica – „pata neagrå“ – de mare valoare
diagnosticå.

Cauze neinfec¡ioase – trebuie cunoscute în
vederea diagnosticului diferen¡ial.

Reac¡ii medicamentoase: – sunt cauzele
neinfec¡ioase cu cea mai mare frecven¡å de apari¡ie
a exantemului eritematos febril. Clinica lor poate



240 REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOL. XI, NR. 4, AN 2008

fi foarte variatå, mergând de la erup¡ia tipicå pânå
la erup¡ia din rujeolå (morbiliformå). Elementele
eruptive apar ini¡ial pe trunchi ¿i se extind centrifug
la extremitå¡i, mai pu¡in cu afectarea palmelor ¿i
plantelor. Pruritul este frecvent. În mod obi¿nuit,
exantemul apare la 1-2 såptåmâni dupå ini¡ierea
consumului unui medicament, dar poate fi ¿i mai
târziu. Un mare numår de medicamente pot
produce aceste manifeståri, cele mai frecvente
fiind penicilinele, sulfamidele, cefalosporinele,
barbituricele, hidantoinele, fenotiazinele, antiinfla-
matoriile nesteroidiene ¿i tiazidele.

Lupusul eritematos sistemic – o treime din
pacien¡ii cu lupus eritematos sistemic (LES)
prezintå afectare cutanatå ca formå de început a
bolii, în timp ce pe parcursul evolu¡iei, aproximativ
80% prezintå leziuni ale pielii. Exantemul tipic al
LES constå în leziunile eritematoase, discret
reliefate localizate în zonele expuse la luminå,
particular în zona dorsalå a nårilor ¿i regiunea
malarå, dispunându-se în formå de aripi de fluture.
Frecvent se asociazå exantemul în V „al
decolteului“ ¿i telangiectazii digitale periunghiale.
O treime dintre pacien¡ii cu LES prezintå leziuni
discoide, alopecie difuzå ¿i în stadiile foarte
evoluate alopecie cicatricealå. Frecvent ace¿ti
pacien¡i au un istoric de fotosensibilizare sau
intoleran¡å la luminå, în fazele anterioare sau în
episoadele succesive.

Eritemul multiform – factorii etiologici
precipitan¡i sunt foarte numero¿i-infec¡iile (herpes
simplex) ¿i medicamentele. Deosebim douå forme:
minorå ¿i majorå sau sindromul Stevens-Johnson.
Forma minorå constå într-o erup¡ie autolimitatå cu
leziuni de distribu¡ie distalå ¿i simetricå în formå
de macule eritematoase, papule urticariene ¿i/sau
leziuni caracteristice în ¡intå. Forma majorå evo-
lueazå cu afectarea unei sau mai multor suprafe¡e
mucoase superficiale. Ambele forme pot fi
precedate sau acompaniate de febrå. Necroliza
epidermicå toxicå sau sindromul Lyell, reprezintå
gradul maxim de afectare în aceastå boalå cu
exfolierea mai multor suprafe¡e cutanate, cu
semnul Nicolsky pozitiv, împreunå cu afectarea
extinså a mucoaselor ¿i afectarea gravå a stårii
generale ce duc la decesul a 50% dintre cazuri.

Artrita reumatoidå juvenilå – este vorba de un
grup de boli caracterizat printr-o sinovitå cronicå
cu un complex de manifeståri extraarticulare. Se
descriu 3 forme: poliarticularå, pauciarticularå ¿i
sistemicå. Forma sistemicå se caracterizeazå pentru
început ca formå acutå cu febrå înaltå cu caracter
intermitent, în timp ce în celelalte forme febrå este
moderatå. Frecvent în forma sistemicå apare un

exantem cutanat, precum ¿i alte manifeståri
sistemice (poliadenopatie, hepato-splenomegalie,
afectare cardiacå ¿i pulmonarå). Exantemul se
compune din leziuni maculo-papuloase de culoare
rozå, ocazional pruriginoase, localizate la palme,
plante, trunchi ¿i fa¡å. Leziunile sunt mai exprimate
deasupra zonelor de presiune. În acela¿i timp febra
ca ¿i rashul ating maximul în ultimile ore ale dupå
amiezii.

Boala Kawasaki – este o boalå febrilå ce
afecteazå în principal mamele care alåpteazå copiii
mici ¿i ea se asociazå cu o inciden¡å crescutå a
complica¡iilor cardiace. Etiologia continuå så fie
neclarificatå. Teoria prezentå aratå cå este vorba
despre o vasculitå generalizatå de origine
imunologicå, care apare la persoanele susceptibile
genetic, ca o formå secundarå a agen¡ilor  infec¡io¿i
comuni, care circulå în popula¡ia generalå.
Pacientul prezintå febrå 38-400, cu o duratå mai
mare de 5 zile, conjunctivitå bilateralå nepurulentå,
buze ro¿ii fisurate, eritem difuz al orofaringelui,
limbå zmeurie ¿i adenopatie cervicalå. La pu¡in
timp dupå începutul febrei apare o erup¡ie
maculoeritematoaså începând de la extremitå¡i.
Împreunå cu aceasta existå edem, cu eritem al
palmelor ¿i plantelor. Dupå douå såptåmâni,
exantemul se continuå cu o descuama¡ie
membranoaså care începe la unul din membre –
mânå sau picior. Aspectul cel mai preocupant al
acestei boli îl constituie alterårile cardiace sub
forma anevrismelor coronariene, care pot provoca
prin rupere moartea copilului, sau prin infarctul
de miocard secundar tromboza acestor artere.

Sindromul de respingere de grefå – patologie
ce apare în special la receptorii de transplant de
måduvå osoaså. De asemenea a fost descriså la
pacien¡ii imunodeprimati care au primit transfuzii
sanguine cu limfocite imunocompetente (sânge
neiradiat). Clinic boala se împarte: acutå ¿i cronicå.
Aceste faze pot apare independent sau faza acutå
evolueazå cåtre cea cronicå. Faza acutå apare la
10-14 zile dupå transplantul de måduvå iar
manifestårile cutanate pot oscila de la o erup¡ie
maculopapularå eritematoaså pânå la o
eritrodermie generalizatå ocazional cu formare de
papule. Alte organe afectate sunt tractul
gastrointestinal, ficatul ¿i plåmânii. Faza cronicå
apare la cel pu¡in 3 luni de la transplant. Afec¡iunea
cutanatå se manifestå sub forma unor papule
lichenoide, poikilodermie, alopecie, distrofie
unghialå, fotosensibilitate ¿i modificåri scleroder-
miforme. Între manifestårile sistemice se remarcå
afectarea intestinului sub¡ire ¿i gros, insuficien¡a
pulmonarå, hepatopatia cronicå.
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II. EXANTEME PURPURICE

Agen¡i infec¡io¿i

Infec¡ii virale

Rujeola atipicå – este o formå rarå de rujeolå
care poate apårea la persoanele expuse la virus ¿i
care au fost vaccinate cu virus inactivat, sau la
acelea care au primit vaccin cu virus viu înainte
de varsta de 15 luni.

Exantemul începe cu leziuni papuloase ¿i
pete¿iale, aparute la nivelul gleznelor, diseminate
centripet pânå la por¡iunea cea mai apropiatå a
membrelor ¿i trunchiului. Nu apare semnul Koplik.
Pacientul are febrå înaltå, tuse, infiltrate intersti¡iale
pulmonare bilaterale ¿i eozinofilie. Diagnosticul
se poate confirma prin eviden¡ierea celulelor
gigante multinucleate în biopsie cutanatå sau prin
observarea seroconversiei între probele luate în
faza acutå ¿i în convalescen¡å.

Infec¡ii bacteriene

Meningococemia – microorganismul cauzal
este N. meningitidis ¿i afecteazå în majoritatea
cazurilor persoane mai mici de 15 ani.
Manifestårile cutanate se caracterizeazå printr-un
exantem purpuric ce apare la aproximativ 50%
dintre pacien¡i, de regulå în primele 3 zile de boalå,
pete¿ii ¿i echimoze u¿or reliefate, localizate la
trunchi ¿i extremitå¡i. În meningita fulminantå apar
mari placarde echimozice împreunå cu CID.

Gonococemia – cauzatå de N.gonoreae, apare
la 1-3% dintre pacien¡ii cu gonoree. Boala se
manifestå cu febrå, tenosinovitå, poliartritå
migratorie ce afecteazå gleznele, rotula ¿i celelalte
articula¡ii ¿i leziuni purpurice palpabile. Leziunile
cutanate sunt simetrice în zonele distale ale
extremitå¡ilor, în general deasupra articula¡iilor.
Majoritatea indivizilor cu infec¡ie gonococicå
diseminatå nu au simptome de boalå urogenitalå,
anorectalå sau orofaringiana determinate de
gonococ.

Sepsisul stafilococic – consecin¡a inoculårii
directe a microorganismului în torentul circulator,
cum este cazul la consumatorii de droguri i.v., sau
prin contaminare secundarå plecând de la un focar
primar cum ar fi foliculita profundå sau
endocardita. Pacientul prezintå febrå, frisoane ¿i
leziuni purpurice localizate, asimetrice ¿i care
frecvent au un centru purulent. Ocazional pot apare
noduli subcutana¡i durero¿i localiza¡i la trunchi.

Sepsisul cu pseudomonas – Invazia sistemicå
apare la indivizi debilita¡i, cu leucemie sau cu
fracturi importante, care au fost în tratament cu
diverse antibiotice. Ectima gangrenosum este o
manifestare cutanatå caracteristicå ¿i diagnosticå
a sepsisului cu pseudomonas. Leziunile cutanate
pot fi unice sau multiple ¿i constau în ulcere
indolore înconjurate de o escarå necroticå,
precedatå ini¡ial de o leziune buloasa hemoragica.

Endocardita bacterianå subacutå – majoritatea
cazurilor determinate de Streptococcus viridans ¿i
cel de gr.D. Pacien¡ii pot prezenta febrå, frisoane,
anemie, suflu cardiac ¿i o varietate de leziuni
cutanate purpurice. Apar pete¿ii cu diverse
localizari, atât pe piele cât ¿i pe mucoase, mai
frecvent în regiunea superioarå a trunchiului. Se
pot observa de asemenea hemoragii subunghiale,
noduli durero¿i în pulpele degetelor de la mânå ¿i
la picior (nodul Osler) ¿i leziunile indolore Janeway
pe palme ¿i plante. Se discutå încå asupra faptului
cå leziunile purpurice s-ar datora
microembolizårilor septice sau este vorba de reac¡ii
imune locale.

Cauze neinfec¡ioase – un aspect important este
de a stabili într-o purpurå dacå leziunile sunt sau
nu palpabile. Purpura palpabilå nu indicå un
fenomen de vasculitå. Asta trebuie så ne orienteze
cåtre necesitatea de a face o biopsie a unei leziuni
pentru un studiu histologic ¿i o imunofluorescen¡å,
cu scopul de a confirma ¿i clasifca vasculita.
Purpurele nepalpabile ne orienteazå la hemoragii
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prin trombocitopenie sau coagulopatii. Principalele
boli cu purpurå nepalpabilå ¿i cu febrå sunt
purpura trombocitopenicå idiopeticå ¿i purpura
trombocitopenicå trombotica.

Vasculita alergicå reprezintå prototipul bolilor
mediate prin imunocomplexe. Etiologia este
variatå ¿i include reac¡ii medicamentoase, infec¡ii,
boli sistemice. Substratul histologic este o vasculitå
leucocitoclasicå. Clinic se poate manifesta numai
pe piele, dar cu o frecven¡å variabilå, poate afecta
¿i alte organe, pacien¡ii prezentând febrå, afectåri
articulare, simptome gastrontestinale ¿i semne de
afectare renalå (hematurie, proteinurie). Leziunile
cutanate afecteazå în principal extremitå¡ile
inferioare sub formå de papule purpurice palpabile,
leziunile pot fi de asemenea maculare, nodulo-
ulcerative, ampuloase sau urticarene.

INFECºIOSI
– Bacterii (Streptococ)
– Virusuri (V. Hepatitice, V. Gripale, V. Epstein-

Barr, V. Citomegalic)
– Micobacterii (M. Tuberculosis)

MEDICAMENTE
– Penicilina
– Sulfonamide
– Fenotiazina
– Aspirina
– Tiazide
– Barbiturice
– Amfetamine

BOLI SISTEMICE
– Boli de tesut conjunctiv (LES, Sindrom Sjogren,

Artrita reumatoida)
– Limfom Hodgkin, limfoame nonhodgkiniene
– Colita ulceroasa
– Ciroza biliara primitiva
– Crioglobulinemie

III. EXANTEME VEZICULO-POSTULOASE

Agen¡i infec¡io¿i

Infec¡ii virale

Herpes simplex – este vorba de o infec¡ie
determinatå de Herpes virus hominis, care are 2
serotipuri:
– serotipul I – asociat predominent cu infec¡iile

nongenitale;
– serotipul II cu infec¡ii genitale.

Infec¡ia primarå, cu o perioadå de incuba¡ie de
6 zile, constå într-o gingivostomatitå acutå cu
leziuni veziculare ¿i ulcerate afectând buzele ¿i
mucoasa gingivalå. În general este înso¡itå de
febrå, stare generalå alteratå ¿i adenopatii
dureroase. Leziunile recurente sunt precedate de
parestezii în zona afectatå urmatå de apari¡ia de
vezicule grupate ce evolueazå spre cruste,
vindecate în 5-10 zile.

Examenul Tzanck, care demonstreazå prezen¡a
celulelor gigante multinucleate, este util pentru
confirmarea diagnosticului atât în primoinfec¡ie cât
¿i în recurente. Administrarea de Acyclovir este
utilå sistemic în primoinfec¡ie ¿i localå în recurente.

Varicela ¿i herpesul zoster – au ca agent
etiologic virusul varicelo-zosterian. Varicela apare
cu mare frecven¡å la copiii între 2 ¿i 6 ani.
Împreunå cu simptomele generale de febrå, cefalee
¿i mialgii, apare cu exantem care începe pe trunchi
¿i se generalizeazå la fa¡å ¿i extremitå¡i. Leziunile
sunt ini¡ial macule eritematoase, pruriginoase care
în 12-24 ore evolueazå la vazicule, pustule ¿i în
final la cruste. Se pot gåsi în acela¿i moment leziuni
în diferite stadii de evolu¡ie.

 Herpesul zoster apare mai frecvent la pacien¡i
între 50-80 ani, ¿i reprezintå o reactivare a virusul
varicelo-zosterian care era în latentå. Contactul
direct cu un pacient cu Herpes zoster poate
declan¿a varicelå la o persoanå susceptibilå.
Paresteziile locale preced leziunile care apar sub
forma veziculelor grupate pe o bazå eritematoaså,
cu distribu¡ie metamericå unilateralå. Leziunile
evolueazå spre pustule ¿i cruste în 1-3 zile.
Complica¡ia cea mai frecventå aproape la to¡i
pacien¡ii este nevralgia post zosterianå.

Diagnosticul în ambele forme este clinic ¿i prin
reactia Tzanck.

Erup¡ia variceliformå de Kaposi – de asemenea
denumitå eczemå herpeticå cu agent etiologic
Herpesvirus hominis. Erup¡ia apare când infec¡ia
viralå se suprapune la un pacient cu o boalå
cutanatå de bazå ca eczema atopicå sau boala
Darier, dar ¿i câteva dermatoze cu evolu¡ie cronicå
o pot facilita. Clinic se caracterizeazå prin apari¡ia
bruscå a veziculelor ombilicate pe pielea afectatå
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de dermatoza de bazå, împreunå cu febrå, stare
generalå alteratå ¿i limfadenodenopatie. Leziunile
evolueazå în 1-2 såptåmâni în pustule ¿i apoi
cruste, putându-se extinde ¿i la pielea normalå.
Pot apare complica¡ii ca diseminare la organele
interne, infec¡ie bacterianå secundarå cu alteråri
ale balan¡ei electroli¡ilor, mortalitatea de pânå la
10% dintre cei afecta¡i.

Boala picior-mânå-gurå – este cauzatå de un
virus Coxsakie, afecteazå predominant copiii de
pânå la 10 ani ¿i se transmite prin contact direct
fecal-oral sau pe cale aerianå. Dupå o perioadå de
incuba¡ie de 3-5 zile, urmeazå o zi de prodrom,
cu febrå ¿i dureri abdominale, urmate de exantem
¿i enantem, acesta din urmå fiind constituit de
leziuni localizate în por¡iunea anterioarå a
orofaringelui în forme de vezicule ¿i leziuni
dureroase înconjurat de un halou eritematos.
Exantemul este format din vezicule pe o bazå
eritematoaså la mâini, picioare ¿i cu o frecven¡å
scåzutå la glezne ¿i rotulå.

Infec¡ii bacteriene

Sindromul stafilococic al pielii opårite –
determinat de exotoxina exfoliativå produså de
stafilococul aureus de gr. II, fagotipul 71. Boala
apare cu frecven¡å mare la copii sub 5 ani, cu un
vârf al inciden¡ei în primele 3 luni de via¡å. De
asemenea poate fi observatå ¿i la copiii ¿i de alte
vârste ¿i la adul¡ii cu insuficien¡å renalå sau alteråri
imunologice. Ini¡ial este o infec¡ie localizatå
(conjunctivå, ureche medie, nazofaringe etc.), de
unde se produce eliberarea exotoxinei. Dupå o
perioadå prodromicå cu febrå ¿i stare generalå
modificatå în 1-2 zile apare o erup¡ie eritematoaså
care în mod caracteristic se acompaniazå de
senza¡ie dureroaså la nivel cutanat. În aceastå fazå
avem în mod frecvent semnul Nikolski pozitiv. În
24-48 de ore erup¡ia progreseazå, la clivarea
spontanå a epidermei, cu formarea de ampule mari
în axile ¿i în jurul orificiilor corporale, extinzându-
se apoi la restul organismului, respectând

mucoasele. Posterior se produce desprinderea
epidermei cu uscarea rapidå a leziunilor care se
vindecå în 5-6 zile. Culturile sterile la nivelul
ampulelor aratå cå infec¡ia ini¡ialå este la distan¡å.
Biopsia cutanatå aratå un plan de necrozå ridicat
al epidermului.

Cauze neinfec¡ioase

Eritemul multiform

Psoriazisul pustulos generalizat (tipul Von
Zumbusch) – varianta acutå la pacien¡ii care au
antecedente a acestei dermatoze. Se caracterizeazå
prin febrå înaltå, leucocitozå ¿i un exantem cu
placarde ¿i papule eritematoase, cu pustule sterile
la suprafa¡å. Pustulele disemineazå pe trunchi ¿i
extremitå¡i, incluzând ¿i patul unghial, palmele ¿i
plantele, în unele zone confluând ¿i formând
depozite de puroi. Poate evolua cåtre o
eritrodermie generalizatå.

Sindromul Behcet – se caracterizeaza prin
ulceratii aftoase recurente dureroase, atat orale cat
¿i genitale. Afectarea oculara (uveita, ocluzia
vaselor retiniene, nevrita optica) este complica¡ia
cea mai de temut. Alte manifeståri includ tablouri
neurologice, artrita seronegativå, tromboflebita
profundå sau superficialå, eritem nodos. Boala
poate fi precedatå de febrå de origine necunoscutå.

Acneea fulminantå – apare exclusiv la
adolescen¡ii båie¿i. Se caracterizeazå prin debut
brusc, cu apari¡ia de noduli inflamatori durero¿i
care apar pe torace, care se ulcereazå ¿i se vindecå
cu cicatrici. Pacien¡ii sunt febrili, cu leucocitozå,
mialgii ¿i poliartralgii. S-a comunicat ¿i alte
manifeståri ca glomerulonefrita ¿i leziuni
osteolitice.

Sindromul eruptiv se men¡ine mereu în
actualitatea patologiei infec¡ioase fiind necesarå
permanenta instruire a re¡elei medicale de
specialitate în vederea unui diagnostic corect ¿i a
dispunerii unor måsuri eficiente.


