
“PROCEDURI DUPA BUNUL SIMT”

INFECTII CUTANATE MICROBIENE
VIROZE CUTANATE
EPIDERMONEUROVIROZE
DERMATOMICOZE
BOLI PARAZITARE
TUBERCULOZELE CUTANATE
FOTODERMATOZELE
BOLI CU SUBSTRAT ALERGIC
COLAGENOZE
PSORIAZIS
INSUFICIENTA VENOASA CRONICA
BOLI BULOASE
TUMORI BENIGNE
TUMORI MALIGNE
BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA

1. INFECTII CUTANATE MICROBIENE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA TRANSMITERII LA 
ANTURAJ SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- CULTURI
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI, MAI ALES CAND ACEASTA POATE FI AGRAVATA DE 
MEDICATIA ADMINISTRATA IN URMA ANTIBIOGRAMEI
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE LOCALIZAREA 
INFECTIEI, DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL INFECTIEI – ANTIBIOTERAPIE LOCALA SI/SAU GENERALA, 
IGIENA LOCALA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- DURERE – ANTALGICE
- EDEM – DIURETICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE



- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

2. VIROZE CUTANATE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA TRANSMITERII LA 
ANTURAJ SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- CULTURI
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI, MAI ALES CAND ACEASTA POATE FI AGRAVATA DE 
MEDICATIA ADMINISTRATA 
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE LOCALIZAREA 
INFECTIEI, DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL INFECTIEI – ANTIVIRALE LOCAL SAU/SI GENERAL 
ANTIBIOTERAPIE LOCALA SI/SAU GENERALA, IGIENA LOCALA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- DURERE – ANTALGICE
- EDEM – DIURETICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE
- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

3. DERMATOMICOZE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA TRANSMITERII LA 
ANTURAJ SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- EX MICOLOGIC DIRECT
- CULTURI PE MEDIUL SABOURAUD SAU ALTE MEDII SPECIFICE
- BIOPSIE CUTANATA CU EXAMEN HISTOPATOLOGIC
- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH



- FIBRINOGEN
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI, MAI ALES CAND ACEASTA POATE FI AGRAVATA DE 
MEDICATIA ADMINISTRATA 
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE LOCALIZAREA 
INFECTIEI, DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL INFECTIEI – ANTIMICOTICE LOCAL SI/SAU GENERAL, 
IGIENA LOCALA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- DURERE – ANTALGICE
- EDEM – DIURETICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE
- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

4. BOLI PARAZITARE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA TRANSMITERII LA 
ANTURAJ SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- CULTURI
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI, MAI ALES CAND ACEASTA POATE FI AGRAVATA DE 
MEDICATIA ADMINISTRATA 
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE COMPLICATII  SI DE 
PATOLOGIILE ASOCIATE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL INFECTIEI PARAZITARE, IGIENA LOCALA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- PRURIT - ANTIHISTAMINICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE
- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE



- EXTERNAREA

5. TUBERCULOZELE CUTANATE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA TRANSMITERII LA 
ANTURAJ SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- CULTURI
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI, MAI ALES CAND ACEASTA POATE FI AGRAVATA DE 
MEDICATIA ADMINISTRATA IN URMA ANTIBIOGRAMEI
- INVESTIGATII PARACLINICE PT DG POZITIV SI DIFERENTIAL

- IDR LA PPD 2 U SAU 10 U
- BIOPSIE CUTANATA SI EX HISTOPATOLOGIC
- RX TORACE
- ECOGRAFIE ABDOMINALA
- CT, RMN - LA NEVOIE

- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE LOCALIZAREA 
INFECTIEI, DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE

- CONSULT PNEUMOFTIZIOLOGIE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL INFECTIEI – TUBERCULOSTATICE,  TRAT  ANTIBIOTIC, 
STEROID, TOPIC, IGIENA LOCALA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE
- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE
- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT IN COLABORARE CU 
FTIZIOLOGIA
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

6. FOTODERMATOZELE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA ERUPTIEI 
FOTOINDUSE SAU FOTOAGRAVATE SI PT PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH



- FIBRINOGEN
- CULTURI
- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI
- TESTE SPECIFICE: FOTOTESTAREA CUTANATA 
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE TIPUL 
FOTODERMATOZEI, DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE
- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL

- FOTOPROTECTIE COMPORTAMENTALA, VESTIMENTARA SI 
MEDICAMENTOASA
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- PRURIT - ANTIHISTAMINICE
- DURERE – ANTALGICE
- EDEM – COMPRESE, DIURETICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE
- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

7. BOLI CU SUBSTRAT ALERGIC
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA ERUPTIEI SI PT 
PREVENIREA COMPLICATIILOR
- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- CULTURI

- EXUDAT FARINGIAN
- EXUDAT NAZAL
- UROCULTURA

- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI
- TESTE SPECIFICE: TESTE EPICUTANATE, INTRADERMICE, IMUNOTESTE PT 
SENSIBILIZAREA MEDICAMENTOASA, TESTAREA SENSIBILITATII 
ALIMENTARE (TESTE DE PROVOCARE)
- ECOGRAFIE ABDOMINALA
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE TIPUL BOLII ALERGICE, 
DE COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE



- CONSULT STOMATOLOGIC
- CONSULT ORL
- CONSULT GINECOLOGIC
- CONSULT UROLOGIC
- CONSULT ENDOCRINOLOGIC
- CONSULT PNEUMOLOGIE

- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL

- ETIOLOGIC – DACA S-A DEPISTAT FACTORUL PROVOCATOR SAU 
DECLANSANT

- PATOGENIC - ANTIHISTAMINICE
- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE

- DURERE – ANTALGICE
- EDEM – COMPRESE, DIURETICE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE

- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

8. PSORIAZISUL
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA ERUPTIEI SI PT 
PREVENIREA COMPLICATIILOR

- EVITAREA TRAUMATISMELOR
- EVITAREA STRESULUI SI A STARILOR CONFLICTUALE
- EVITAREA TOXICELOR (ALCOOL)
- EVITAREA MEDICATIEI DECLANSANTE

- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- LIPIDOGRAMA
- CULTURI

- EXUDAT FARINGIAN
- EXUDAT NAZAL
- UROCULTURA

- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI
- RADIOGRAFII OSTEOARTICULARE (MAINI, SACROILIACE, PICIOARE)
- BIOPSIE CUTANATA CU EXAMEN HISTOPATOLOGIC
- STABILIREA DURATEI DE EXPUNERE PT PUVA-TERAPIE



- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE TIPUL BOLII, DE 
COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE

- CONSULT INTERNE (CARDIOLOGIE, BOLI DE NUTRITIE)
- CONSULT STOMATOLOGIC
- CONSULT ORL
- CONSULT GINECOLOGIC
- CONSULT UROLOGIC
- CONSULT PNEUMOLOGIE
- CONSULT PSIHOLOGIE-PSIHIATRIE

- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL

- GENERAL
- VITAMINA A SI DERIVATII
- METHOTREXAT
- TRATAMENT BIOLOGIC

- LOCAL
- DECAPANT
- REDUCTOR
- DE ALBIRE
- DERIVATI DE VITAMINA D

- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE

- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

9. COLAGENOZELE
- EDUCATIA SANITARA A BOLNAVULUI PT PREVENIREA ACUTIZARILOR SI 
PT PREVENIREA COMPLICATIILOR

- EVITAREA EXPUNERII LA SOARE, A SOLARULUI
- EVITAREA TRAUMATISMELOR
- EVITAREA STRESULUI SI A STARILOR CONFLICTUALE
- EVITAREA TOXICELOR (ALCOOL)

- RECOLTAREA PROBELOR DE LABORATOR PT STABILIREA DG POZITIV SI 
DIFERENTIAL. A COMPLICATIILOR, A BOLILOR ASOCIATE, PRECUM SI PT 
MONITORIZAREA EVOLUTIEI SI A RASPUNSULUI LA TRATAMENT

- HEMOLEUCOGRAMA
- VSH
- FIBRINOGEN
- ALT
- AST
- LDH
- CPK



- ELFO
- ACID URIC
- UREE
- CREATININA
- PROTEINA C REACTIVA
- TESTE IMUNOLOGICE

- CELULE LUPICE
- AAN
- ENA SCREEN
- PROFIL ENA
- IMUNOGRAMA
- COMPLEMENTUL SERIC
- FACTOR REUMATOID
- PROTEINURIE
- CREATINURIE

- LIPIDOGRAMA
- CULTURI

- EXUDAT FARINGIAN
- EXUDAT NAZAL
- UROCULTURA

- EX SUMAR DE URINA
- ALTE ANALIZE RECLAMATE DE PATOLOGIA DE FOND A 

BOLNAVULUI
- BIOPSIE CUTANATA CU EXAMEN HISTOPATOLOGIC
- BIOPSIE MUSCULARA CU EXAMEN HISTOPATOLOGIC
- ELECTROMIOGRAMA
- RADIOGRAFIE TORACICA
- RADIOGRAFII OSTEOARTICULARE
- ECOGRAFIE ABDOMINALA
- CONSULTURI INTERDISCIPLINARE IN FUNCTIE DE TIPUL BOLII, DE 
COMPLICATII  SI DE PATOLOGIILE ASOCIATE

- CONSULT INTERNE (CARDIOLOGIE, BOLI DE NUTRITIE)
- CONSULT STOMATOLOGIC
- CONSULT ORL
- CONSULT GINECOLOGIC
- CONSULT UROLOGIC
- CONSULT PNEUMOLOGIE
- CONSULT NEURO-PSIHIATRIE

- STABILIREA DIAGNOSTICULUI POZITIV
- TRATAMENTUL

- GENERAL
- CORTICOTERAPIE SISTEMICA
- METHOTREXAT
- IMURAN



- TRATAMENT DE CORECTIE A EFECTELOR ADVERSE ALE 
MEDICATIEI DE FOND

- LOCAL
- CORTICOTERAPIE TOPICA

- TRATAMENTUL SIMPTOMELOR ASOCIATE
- INSOMNIE, AGITATIE – SEDATIVE

- TRATAMENTUL COMPLICATIILOR
- TRATAMENTUL AFECTIUNILOR ASOCIATE

- MONITORIZAREA RASPUNSULUI LA TRATAMENT
- PRECIZAREA CONDUITEI DUPA EXERNARE
- EXTERNAREA

10. INSUFICIENTA VENOASA CRONICA
    În conformitate cu Management of Chronic Venous Disorders of the Lower Limbs: Guidelines according 
to Scientific Evidence (International Angiology, vol 27, febr. 2008)
    Acute and chronic Venous Disease: current status and future directions (Journal of Vascular Surgery, vol 
45, suppl 3, December 2007)

    DEFINIŢIE ŞI EPIDEMIOLOGIE
    Insuficienţa Venoasă Cronică este caracterizată de simptome şi semne instalate ca rezultat al alterărilor 
structurale şi funcţionale ale venelor.
    Simptomele caracteristice sunt senzaţia de picior greu, senzaţia de picior obosit, crampele predominant 
nocturne, durerea, pruritul, senzaţia de arsură sau senzaţia de picior umflat.
    Semnele includ telangiectazii, vene reticulare, vene varicoase, edemul, modificările trofice cutanate cum 
ar fi: lipodermatoscleroza, dermatita, pigmentarea şi în stadiile evolutive finale - ulceraţia.
    Epidemiologie:
    La nivel mondial 10-33% din femeile adulte şi 10-20% din bărbaţi au Insuficienţă Venoasă Cronică. În 
statele europene prevalenţa este chiar mai mare de 20 până la 50%.
    În Romania studii epidemiologice recente cu relevanţă naţională au arătat o prevalenţă a IVC de 32%.

    TRATAMENT
    Tratamentul Insuficienţei Venoase Cronice este complex, se face în funcţie de stadiul bolii şi include 
terapia medicamentoasă (sistemică sau locală), terapia compresivă, terapia locală a ulcerului venos, 
scleroterapia, terapia endovasculară şi tratamentul chirurgical.
    Tratamentul Insuficienţei Venoase Cronice se stabileşte funcţie de stadiul bolii, după următorul protocol, 
tratamentul sistemic putând fi iniţiat inclusiv de către medicul de familie.
    1. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP COs
    Descrierea stadiului conform clasificării CEAP revizuite:
    - pacienţi fără semne palpabile sau vizibile de Insuficienţă Venoasă Cronică dar cu simptome 
caracteristice: durere, senzaţie de picior greu, senzaţie de picior umflat, crampe musculare, prurit, iritaţii 
cutanate şi oricare alte simptome atribuabile Insuficienţă Venoasă Cronică.
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică în funcţie de fiecare caz în parte - ciorap elastic adaptat pacientului.
    2. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C1
    Descrierea stadiului conform clasificării CEAP revizuite:



    - pacienţi cu telangiectazii (venule intradermice confluate şi dilatate cu diametrul mai mic de 1 mm) sau 
vene reticulare (vene subdermice dilatate, cu diametrul între 1 şi 3 mm, tortuoase).
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică - în funcţie de fiecare caz în parte;
    - scleroterapie.
    3. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C2
    Descrierea pacienţilor conform clasificării CEAP revizuite:
    - pacienţi cu vene varicoase - dilataţii venoase subcutanate mai mari de 3 mm diametru în ortostatism. 
Acestea pot să implice vena safenă, venele tributare safenei sau venele nonsafeniene. Au cel mai frecvent 
un aspect tortuos.
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică - în funcţie de fiecare caz în parte;
    - scleroterapie;
    - tratament chirurgical*).
_________
    *) Tehnica va fi selectată în funcţie de fiecare caz în parte şi în funcţie de dotarea şi experienţa centrului 
medical.

    4. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C3
    Descrierea pacientului în conformitate cu clasificarea CEAP revizuită:
    - pacienţi cu edeme - definite ca şi creşterea perceptibilă a volumului de fluide la nivelul pielii şi 
ţesutului celular subcutanat, evidenţiabil clinic prin semnul godeului. De cele mai multe ori edemul apare în 
regiunea gleznei dar se poate extinde la picior şi ulterior la nivelul întregului membru inferior.
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) mieronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică - în funcţie de fiecare caz în parte.
    5. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C4
    Descrierea pacientului conform clasificării CEAP revizuite:
    C4a - pacienţi care prezintă:
    - pigmentaţia - colorarea brun închis a pielii datorită extravazării hematiilor. Apare cel mai frecvent în 
regiunea gleznei dar se poate extinde către picior, gambă şi ulterior coapsă.
    - Eczema: dermatita eritematoasă care se poate extinde la nivelul întregului membru inferior. De cele 
mai multe ori este localizată în apropierea varicelor dar poate apărea oriunde la nivelul membrului inferior. 
Este cel mai frecvent consecinţa Insuficienţei Venoase Cronice, dar poate să fie şi secundară tratamentelor 
locale aplicate.
    C4b - pacienţi care prezintă:
    - Lipodermatoscleroza: fibroza postinflamatorie cronică localizată a pielii şi ţesutului celular subcutanat, 
asociată în unele cazuri cu contractură a tendonului Ahilean. Uneori este precedată de edem inflamator 
difuz, dureros. În acest stadiu pretează la diagnostic diferenţial cu limfangita, erizipelul sau celulita. Este un 
semn al Insuficienţei Venoase Cronice foarte avansate.
    - Atrofia albă: zone circumscrise de tegument atrofie, uneori cu evoluţie circumferenţială, înconjurate de 
capilare dilatate şi uneori de hiperpigmentare.
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică - în funcţie de fiecare caz în parte.



    6. Pacienţi cu Insuficienţă Venoasă Cronică în stadiul CEAP C5, 6
    Definirea tipului de pacient conform cu clasificarea CEAP revizuită:
    C5 - ulcer venos vindecat
    C6 - ulcer venos activ - leziune ce afectează tegumentul în totalitate, cu substanţa care nu se vindecă 
spontan. Apare cel mai frecvent la nivelul gleznei.
    Modalităţi terapeutice:
    - schimbarea stilului de viaţă;
    - tratament sistemic: diosmina (450 mg) + hesperidina (50 mg) micronizată - 2 tablete zilnic, tratament 
cronic;
    - contenţie elastică - în funcţie de fiecare caz în parte;
    - tratament topic local*);
    - tratament antibiotic sistemic**).

_____________
    *) Tratamentul topic local va fi ales în concordanţă cu fiecare caz în parte.
    **) Tratamentul antibiotic local este de evitat datorită riscului de selectare a unei flore bacteriene 
rezistente sau plurirezistente la antibiotice. Se recomandă administrarea de antibiotice sistemice în prezenţa 
unor dovezi bacteriologice de infecţie tisulară cu streptococ beta-hemolitic.

11. BOLILE BULOASE

PEMFIGUS VULGAR
1. Introducere
    1.1. Definiţie
    Grup de boli autoimune caracterizate:
    [] clinic prin vezicule şi bule ce apar pe piele şi mucoase
    [] histologic prin acantoliză care determină apariţia de bule intraepidermice
    [] imunologic prin autoanticorpi orientaţi împotriva unor structuri desmozomale, prezenţi atât în epiderm cât şi în 
circulaţie.
    1.2. Importanţă medico-socială
    [] incidenţa bolii 0,5-1,6 la 100 000 de locuitori
    [] debut la vârsta productivităţii maxime (40-60 de ani)
    [] mortalitate semnificativă (10% din pacienţi în 10 ani)
    2. Criterii de diagnostic
    2.1. Simptome şi semne clinice esenţiale
    [] eroziuni dureroase la nivelul mucoaselor
    [] bule pe tegument
    2.2. Forme clinice
    #Pemfigus vulgar - cea mai frecventă formă,varianta clinică clasică
    - histologic: bula situată profund,suprabazal, în epiderm
    - ELISA: anticorpi împotriva desmogleinei 1 şi 3
    #Pemfigus vegetant: clinic - eroziuni în pliuri cu exces de ţesut de granulaţie histologic - acantoză, papilomatoză, 
abcese intraepidermice cu eozinofile
    #Pemfigus foliaceu: clinic: bule flasce şi eroziuni acoperite de scuame şi cruste histologic: bule situate superficial, 
sub stratul cornos al epidermului ELISA: anticorpi împotriva desmogleinei 1
    #Pemfigus eritematos: asociază şi criterii de diagnostic pentru lupusul eritematos
    #Pemfigus cu IgA - 2 subtipuri:
    - dermatoza pustuloasă subcornoasă
    - dermatoza intraepidermică neutrofilică cu IgA
    Imunfluorescenţă directă: depuneri intercelulare de IgA
    [] Pemfigus paraneoplazic
    [] Pemfigus postmedicamentos
    3. Explorări diagnostice
    3.1. Minimale
    [] Citodiagnostic Tzanck: celule acantolitice
    [] Examen histopatologic: bulă situată intraepidermic
    3.2. Opţionale



    [] Imunfluorescenţă directă: depunerea de imunglobuline (IgG) şi componenta C3 a complementului în spaţiul 
intercelular epidermic (aspect "de reţea").
    [] Imunfluorescenţa indirectă: titrul se corelează cu activitatea clinică a bolii şi permite monitorizarea terapiei
    [] ELISA: permite detectarea anticorpilor împotriva desmogleinei 1 şi 3, asigurând diferenţierea dintre pemfigusul 
vulgar şi foliaceu
    4. Atitudine terapeutică
    4.1. Principii generale
    Este necesară internarea iniţială în spital pentru confirmarea diagnosticului, investigaţii şi iniţierea terapiei.Ulterior, 
monitorizarea terapiei poate fi realizată şi ambulator.
    Obiective terapeutice
    [] remisiune sau ameliorare
    [] prevenirea recidivelor
    - prevenirea şi tratamentul complicaţiilor (suprainfecţia eroziunilor, tulburările hidro-electrolitice)
    [] monitorizarea efectelor secundare ale terapiei
    Terapie generală:
    [] corticosteroizii - reprezintă terapia de elecţie (0,5 - 3 mg/kg corp/zi), continuă per os, cu doza de iniţiere de 1 - 3 
mg / kg corp /zi, cu menţinere până la stoparea apariţiei de noi leziuni buloase şi sevraj lent cu tataonarea dozei 
individualizate de întreţinere (doza de întreţinere poate fi administrată oral sau i.m. sub forma de cortizon depot). Este 
indicată administrarea lunară a unui derivat de ACTH pentru prevenirea atrofiei de glandă corticosuprarenală.
    Monitorizare: TA, glicemie - lunar
    [] azatioprina 100-200 mg/zi
    Monitorizare: hemoleucogramă, funcţia hepatică şi renală, lunar
    [] ciclofosfamidă oral - 2-2,5 mg/kg/zi
    Monitorizare:: hemoleucogramă, funcţia hepatică şi renală, lunar
    [] ciclosporina 2,5 - 5 mg/kg corp/zi
    Monitorizare: TA, hemoleucograma, funcţia hepatică şi renală, lunar
    Pentru forme rezistente la tratament:
    [] corticosteroizi - puls terapie: 1g/zi iv metilprednisolon, 5 zile.
    [] plasmafereza: pentru formele rezistente la tratamentele uzuale, cu contraindicaţii sau cu efecte adverse
    Contraindicaţiile plasmaferezei: insuficienţa renală, insuficienţa hepatică, sindroamele hemoragipare
    [] imunglobuline intravenos
    5. Dispensarizare (sarcinile medicului de familie)
    [] dirijarea spre internare a cazurilor de pemfigus
    [] monitorizarea efectului cât şi a reacţiilor adverse ale tratamentului
    [] măsuri pentru (re)încadrarea bolnavului în profesie, familie şi societate

PEMFIGOIDUL BULOS
    1. Introducere
    1.1. Definiţie
    ● Grup de boli autoimune caracterizat:
    [] clinic prin erupţie veziculo-buloasă pruriginoasă
    [] histologic prin bulă subepidermică şi infiltrat inflamator dermic bogat în eozinofile
    [] depozit liniar de IgG şi C3 la nivelul membranei bazale.
    1.2. Importanţă medico-socială
    [] apare mai frecvent la vârstnici, complicând patologia existentă.
    [] incidenţă de 6-7 cazuri la 1 milion de locuitori pe an.
    [] asociere posibilă cu boli neoplazice
    2. Criterii de diagnostic
    2.1. Simptome şi semne clinice esenţiale ale pemfigoidului bulos:
    [] leziunile iniţiale sunt frecvent urticariene şi intens pruriginoase. Ulterior pot apare 
vezicule şi bule pe aceste plăci sau pe pielea normală
    [] rar sunt interesate mucoasele
    2.1.2. Variante clinice din grupul pemfigoid bulos (PB)
    2.1.1. Pemfigoidul cicatricial
    [] afectează mucoasele cu sau fără interesare cutanată
    [] are tendinţă de formare a cicatricilor şi a aderenţelor



    [] la imunfluorescenţa indirectă se evidenţiază prezenţa autoanticorpilor IgG atât pe 
versantul epidermic cât şi pe cel dermic
    [] imunoblot şi imunoprecipitare: caracterizarea antigenelor ţintă - laminina 5, BP180, 
β4 integrina.
    2.1.2. Herpes gestationis (pemfigoid gestationis)
    [] erupţie asemănătoare cu cea din PB, ce debutează în al doilea sau al treilea trimestru 
de sarcină
    [] antigenul ţintă evidenţiat în această boală este BP180
    2.1.3. Lichen plan pemfigoid
    [] asociază leziuni de lichen plan cu leziuni de PB
    2.1.4. Pemfigoid bulos paraneoplazic
    2.1.5. Pemfigoid bulos postmedicamentos
    2.2. Explorări diagnostice
    2.2.1. Minimale
    [] citodiagnostic Tzanck: absenţa celulelor acantolitice, frecvente eozinofile
    [] examen histopatologic: bulă subepidermică, infiltrat dermic inflamator format din 
limfocite, eozinofile şi histiocite
    2.2.2. Opţionale
    [] imunfluorescenţă directă: depozit liniar de IgG şi C3 de-a lungul membranei bazale
    [] imunfluorescenţă indirectă pe esofag de maimuţă cu monotorizarea titrului de 
anticorpi
    - imunfluorescenţă directă pe piele clivată: depozitele de IgG şi C3 apar pe versantul 
epidermic
    Excepţie: În cazul pemfigoidului cicatricial anti-laminină 5, IgG apare pe partea 
dermică a clivajului.
    [] imunoblot şi imunoprecipitare: identificarea antigenelor ţintă ale autoanticorpilor din 
pemfigoidul bulos - BP 180 (180kD) şi BP 230 (230kD)
    [] ELISA: evidenţierea reactivităţii anticorpilor din serul pacienţilor cu PB faţă de 
BP180. Această reactivitate se corelează cu severitatea bolii.
    2.4. Prognostic
    - determinat de bolile asociate şi complicaţiile terapiei cortizonice sistemice
    3. Atitudine terapeutică
    3.1. Principii generale
    Este necesară internarea iniţială în spital pentru confirmarea diagnosticului, investigaţii 
şi iniţierea tratamentului
    Ulterior, monitorizarea tratamentului poate fi realizată şi ambulator.
    Obiective terapeutice:
    - supresia activităţii bolii cu doza minimă de medicaţie necesară
    3.2. Terapia generală:
    Corticoterapia:
    [] pentru formele uşoare şi medii se preferă administrarea topică a unui corticosteroid 
potent.
    [] pentru formele severe: corticosteroizi sistemici - 0,5 - 2 mg/kg corp/zi (echivalent 
prednison) per os.
    [] în cazul formelor rezistente: terapie puls cu glucocorticoizi administraţi intravenos 
(1 g/zi i.v., 3 zile / lună)



    Monitorizare: TA şi glicemie, lunar
    Azatioprina 100-200 mg/zi
    Monitorizare: hemoleucogramă, funcţia hepatică şi renală, lunar.
    Ciclofosfamidă - 2-2,5 mg / kg corp / zi
    Monitorizare:: hemoleucogramă, funcţia hepatică şi renală, lunar.
    Ciclosporina - 2,5 - 5 mg / kg corp / zi
    Monitorizare: TA, hemoleucograma, funcţia hepatică şi renală, lunar
    Plasmafereza: pentru formele rezistente la tratamentele de mai sus, cu contraindicaţii 
pentru acestea sau cu efecte adverse la acestea Contraindicaţiile plasmaferezei: 
insuficienţa renală, insuficienţa hepatică şi sindroamele hemoragipare
    Sulfone: Disulone sau Dapsona 50-150 mg, singure sau eventual în combinaţie cu 
corticosteroizii.
    Contraindicaţie pentru sulfone: deficitul de glucozo-6-fosfat dehidrogenază
    Monitorizare: dozare iniţială de G-6-PDH (daca este posibil) şi hemoleucograma
    Tetraciclina 2 g/zi şi niacinamida 1,5-2,5 g/zi
    4. Prognostic
    - determinat de bolile asociate şi complicaţiile terapiei sistemice
    5. Dispensarizare (sarcinile medicului de familie)
    [] dirijarea spre medicul dermatolog a cazurilor cu suspiciune clinică de PB
    [] monitorizarea terapiei
    [] monitorizarea celorlalte afecţiuni specifice vârstei, care s-ar putea agrava din cauza 
terapiei PB.
                __________

12. TUMORILE BENIGNE

VERUCI VULGARE
    1. Introducere:
    1.1. Definiţie: Verucile vulgare sunt manifestarea clinică a unei infecţii active cutanate 
cu anumite tipuri de papiloma virusuri umane (HPV).
    1.2. Importanţa medico-socială:
    ● Contagiozitate mare
    ● Frecvenţă de 7-10% în populaţia generală, frecvenţa cea mai mare la şcolari şi 
adolescenţi
    ● Transmitere favorizată de microtraumatisme, de frecventarea piscinelor (verucile 
plantare).
    ● Pot regresa spontan
    2. Criterii de diagnostic:
    2.1. Diagnostic clinic:
    1. Verucile plantare: 2 aspecte clinice:
    - Veruci endofitice profunde - leziuni discoide circumscrise de un inel keratozic cu 
suprafaţa albicioasă pe care apar uneori leziuni punctiforme negricioase dureroase.
    - Veruci mozaicate - veruci superficiale, de obicei multiple, confluate într-un placard 
keratozic albicios.
    2. Verucile vulgare: - localizate pe suprafaţa dorsală a mâinilor, palmar



    - aspect exofitic sesil cu suprafaţa parcursă de vilozităţi keratozice şi scuame
    - localizările periunghiale pot determina distrofii unghiale
    3. Verucile filiforme: localizate de obicei pe extremitatea cefalică
    4. Verucile plane: - localizate de obicei pe faţă, dorsopalmar
    - papule mici gălbui, suprafaţa netedă, dispuse adesea liniar
    2.2. Explorări diagnostice:
    2.2.1. Opţionale:
    ● Examenul histopatologic: evidenţierea celulelor cu aspect koilocitar.Nu se indică 
decât în cazurile ce nu răspund sau se agravează sub terapie sau în caz de diagnostic 
incert.
    ● Identificare virală şi tipizări virale cu tehnica PCR
    2.3. Forme clinice şi complicaţii:
    2.3.1. Complicaţii:
    - Suprainfecţii microbiene, micotice
    3. Atitudine terapeutică:
    Obiective - vindecarea leziunilor clinice
    3.1.Principii generale: alegerea metodei optime de tratament depinde de numeroşi 
factori: localizarea verucilor, forma clinică, vechimea lor, statusul imun, etc.
    3.2.Tratament ambulator:
    ● Crioterapia: cu azot lichid 1-2ori/săptămână - considerată de elecţie
    ● Electrocauterizarea
    ● Acidul salicilic,acid lactic 15-40% în diverşi excipienţi, aplicaţii zilnice timp de 
maximum 3 luni, eficient în verucile mâinilor şi cele plantare.Penetranţa creşte prin 
aplicare ocluzivă cu plasturi adezivi.
    ● Agenţi caustici: acid tricloracetic, acid azotic fumans, nitrat de argint eficienţă 
discutabilă, reacţii iritative frecvente.
    ● Podofilina: sol. alcoolice/creme 15-33% se pot utiliza în badijonaje locale pentru 
verucile plane şi cele plantare.
    ● Terapii locale de utilitate redusă: 5 Fluorouracilul,acidul retinoic aplicaţii topice 
(eficiente uneori în verucile plane), glutaraldehidă 10-20%, injecţii intralezionale cu 
Bleomicină, Interferon α.
    ● Terapii generale:
    - pentru leziuni extinse, recidivante, rezistente la tratament, pe teren de imunodepresie.
    - Isoprinosine, retinoizi, Interferon α, imunostimulare nespecifică cu Levamisol, BCG.
    3.3. Criterii de internare şi dirijare:
    ● Formele clinice foarte extise, forme rezistente la terapiile aplicate, forme apărute pe 
teren de imunodepresie.

15. TUMORILE MALIGNE

CARCINOM BAZOCELULAR
1. Introducere
    1.1. Definiţie



    Cancerul cutanat a devenit cel mai frecvent cancer la om. Carcinomul bazocelular şi 
carcinomul spinocelular reprezintă carcinomul epitelial cutanat factorul de risc principal 
fiind radiaţia ultravioletă, fie naturală/actinică fie artificială.
    Carcinomul bazocelular reprezintă forma de carcinom epitelial cutanat cu grad de 
malignitate foarte redus care se caracterizează prin următoarele:
    - nodul tumoral sau placă infiltrată sau ulcerată care prezintă la periferie un chenar 
format din "perle epiteliomatoase"
    - creştere foarte lentă în timp a tumorii
    - nu metastazează sau metastazează foarte rar
    - nu are localizări la nivelul mucoaselor
    1.2. Importanţa medico-socială
    - O treime din totalitatea cancerelor sunt cancere cutanate iar 97% dintre acestea sunt 
cancere nemelanomatoase.
    Carcinomul bazocelular:
    - incidenţa este evaluată la 150/ 100 000 per an în Europa şi are valori mai mari in 
SUA (300/100 000) şi Australia (1600/100 000). Incidenţa s-a dublat în ultimii 15 ani.
    - Sunt factori de risc pentru carcinomul bazocelular:
    ● Fototipul deschis la culoare (I, II)
    ● Expunerea la soare
    ● Factor geografic: populaţii care trăiesc la altitudini mai mari, zone apropiate de 
ecuator)
    ● Expunerea la arsenic, radiaţii ionizante, gudroane
    ● Este mai frecvent la persoane în vârstă, la femei
    ● Activităţi cu expunere la factorii de risc sus-menţionaţi
    2. Criterii de diagnostic
    2.1. Simptome şi semne clinice esenţiale:
    - papule şi plăci infiltrate eritematoase, cu suprafaţa netedă, lucioasă care cresc lent în 
dimensiuni; plăcile pot fi delimitate de chenar de papule lucioase (perle epiteliomatoase), 
noduli, ulceraţii, tumori
    - localizare: predominant în cele 2/3 superioare ale feţei (80%) dar şi pe trunchi şi 
extremităţi.
    - Leziunile sunt de obicei asimptomatice
    - Dezvoltare lentă, în ani de zile cu excepţia formelor ulcerate, terebrante
    2.2. Explorări diagnostice
    2.2.1. Minimale:
    - istoric personal şi examinarea tegumentului
    - biopsie cutanată în scop diagnostic
    - examinare histopatologică a tumorilor excizate, cu controlul marginilor şi bazei 
tumorilor
    2.2.2. Opţionale:
    - dermatoscopie pentru formele pigmentare
    2.3. Forme clinice şi complicaţii:
    Forme clinice:
    ● Carcinom bazocelular nodular: tumoră nodulară cu margine perlată, telangiectazii pe 
suprafaţă
    ● Carcinom bazocelular perlat, perlat-ulcerat, plan cicatricial



    ● Carcinom bazocelular ulcerat: tumoră ulcerată, cu margine perlată; poate invada şi 
distruge structurile profunde (forma terebrantă, ulcus rodens)
    ● Carcinom bazocelular pigmentar
    ● Carcinom bazocelular sclerotizant/morfeiform
    ● Carcinom bazocelular chistic: papulă sau nodul moale, translucid, situat adesea 
periocular
    ● Carcinom bazocelular superficial/pagetoid
    Complicaţii
    - distrucţia structurilor profunde osoase şi cartilaginoase în cazul formelor ulcerate, 
terebrante
    - sângerare, suprainfecţie
    3. Atitudine terapeutică
    3.1. Principii generale
    Obiective terapeutice:
    ● vindecarea prin îndepărtarea completă a tumorii
    3.2. Tratament prespitalicesc
    3.2.1. Măsuri generale profilactice:
    - educarea pacienţilor în sensul cunoaşterii şi evitării factorilor de risc
    - fotoprotecţie
    - examen medical periodic al întregului tegument
    3.3. Tratament în servicii dermatologice specializate
    Alegerea metodei de tratament este în funcţie de mărimea, localizarea şi tipul tumorii.
    ● tratament chirurgical: excizia tumorii cu o margine de siguranţă oncologică
    - Este necesar control histologic al tumorilor excizate, al marginilor şi bazei tumorii.
    - variantă: chirurgia micrografică Mohs
    ● electrocauterizare, inclusiv cu aparat de radiofrecvenţă
    ● în formele de carcinom bazocelular superficial se recomandă
    - crioterapie cu azot lichid: profundă, a întregii tumori
    - terapie fotodinamică cu derivaţi porfirinici şi sub eventuală anestezie locală
    ● fotocoagulare Laser
    Când tratamentul chirurgical nu este posibil se pot alege alte forme de terapie:
    ● tratament cu radiaţii ionizante când nu este posibil tratamentul chirurgical
    ● terapia fotodinamică cu derivaţi porfirinici
    ● injecţii intratumorale cu agenţi biologici (interferon)
    ● tratament cu Imiquimod rezervat formelor cu leziuni multiple şi superficiale
    ● chimioterapie topică
    ● tratament cu retinoizi sistemici (neotigason) la pacienţii cu sindrom nevoid 
bazocelular, xeroderma pigmetosum
    3.4. Dispensarizare
    În serviciul de specialitate:
    - cazurile tratate care sunt supuse controlului oncologic după tratament, la 3,6,12 luni, 
în funcţie de evoluţia cazului.
    Medicul de familie:
    - Depistează cazurile noi: control periodic, anual al întregului tegument pentru a 
constata apariţia eventualelor tumori cutanate



    - Depistează recidivele:control al pacienţilor cu carcinoame tratate; aplică indicaţiile 
medicului specialist dermatolog din scrisoarea medicală
    - Educarea pacienţilor pentru profilaxia carcinoamelor de piele: evitarea expunerii la 
soare, la surse artificiale de UV, fotoprotecţie
    - Trimite cazurile nou-depistate sau cu recidivă către medicul dermatolog.

CARCINOMUL SPINOCELULAR CUTANAT
1. DEFINIŢIE
Carcinomul spinocelular este o tumoră malignă de origine keratinocitară, caracterizată 
prin anaplazie, rată de creştere rapidă, invazivitate tisulară locală şi capacitate de 
metastazare la distanţă.
2. DATE DE IDENTITATE
Este vorba de persoane cu vârsta cuprinsă între 60-70 ani. De obicei predomină bărbaţii, 
iar ca profesii se întâlnesc mai frecvent la agricultori, marinari.
3. MOTIVELE INTERNĂRII
Apariţia unei formaţiuni tumorale sau ulceraţii cu localizare pe mucoasa bucală (buze), 
genitală, obraji, urechi, tâmplă, frunte (zona cefalică).
4. ANTECEDENTE PERSONALE ŞI HEREDOCOLATERALE
Se va cerceta existenţa în antecedente a tuberculozei cutanate, a lichenului plan, arsurilor, 
chistului pilonidal, tratamentelor imunosupresive, expuneri la soare, raze Roentgen, 
tratamente cu arsenic.
5. ISTORIC
1. Se vor specifica data debutului şi elementele de debut ca:
a) proeminenţă papilomatoasă sau hiperkeratozică verucoasă. Ulterior suprafaţa 
verucoasă se fisurează şi se ulcerează, baza devine infiltrată;
b) proeminenţă dură care ulterior se ulcerează;
c) mică ulceraţie la care se produce induraţia bazei şi a marginilor;
d) fisură cu slabă tendinţă de vindecare şi care evoluează cu infiltrarea marginilor şi 
a bazei;
e)papulă roz-roşiatică sau nodul pseudoinflamator cu evoluţie relativ rapidă cu tendinţă 
de ulcerare precoce şi indurare a bazei şi 
 extensie tridimensională;
f) leziuni preexistente pe care apar elemente de transformare, greu de codificat.
6. EXAMENUL GENERAL AL BOLNAVULUI
Se vor examina cu atenţie aparatele şi sistemele.
7. EXAMENUL LOCAL
C.S.C. poate îmbrăca mai multe aspecte:
♦♦♦ C.S.C. ulcerovegetant: tumoră rotunjită, voluminoasă, cu ulceraţie cu diametrul 
variind între câţiva mm şi 10-15 cm, cu contur neregulat, uşor proeminentă, cu 1-3 cm, 
Ulterior poate deveni turtită şi chiar deprimată central, cu suprafaţa neregulată, burjonată, 
acoperită cu o secreţie fetidă; periferia este marcată de un burelet, adesea ulcerat numai 
spre versantul interior, semidur şi răzbuzat, creând între el şi pielea din jur un şanţ. Baza 
este infiltrată iar compresiunea între două degete permite exteriorizarea unor mici mase 
albicioase, "cazeiforme" după expresia lui Degos. Sunt "viermişorii" descrişi de Virchow, 
fiind un semn caracteristic dar nu patognomonic pentru carcinomul spinocelular cutanat.
♦ Forma keratoacantomatoasă ar fi o variantă a carcinomului



spinocelular cutanat ulcerovegetant.
♦ C.S.C. nodular. Se prezintă ca un nodul roşu-cărnos, frecvent
cu suprafaţă erodată, uşor neregulată, secretândă sau sângerândă.
♦ C.S.C. vegetant gigant (conopidiform). Se localizează la
nivelul organelor genitale, gambe, faţa dorsală a mâinii şi se prezintă ca o masă tumorală 
proeminentă, ulcerată, cu contur şi relief neregulat, multiboselat, cu zone albicioase, 
secretândă şi fetidă.
♦ C.S.C. keratozic. Are o componentă keratozică uscată,
verucoasă, cenuşie sau gălbuie, aderentă, care coafează total sau parcelar o formaţiune 
tumorală vegetantă. Localizarea frecventă pe buze şi organele genitale.
♦ C.S.C. ulceros. Apare ca o ulceraţie, obişnuit fără margini proeminente, ci doar 
uşor infiltrate ca şi baza, cu contururi neregulate; evoluează relativ lent şi adesea este 
confundată cu o ulceraţie banală dar care este rezistentă la diferitele topice utilizate. în 
leziunile vechi fundul devine burionat. Se 
 localizează în zona mucoaselor (limbă, bucală, genitală), pe radiodermite, cicatrici vechi, 
pe buze.
♦ C.S.C. fisurat. Se prezintă ca o infiltraţie ce se dezvoltă în
profunzime prinzând cele două părţi ale fisurii. Se întâlneşte în zona mediană a buzei 
inferioare, pliul ano-vulvar, retroarticular şi în şanţul sublingual.
♦ C.S.C. infiltrativ cu extensie radială. Simulează un carcinom
spinocelular cutanat sclerodermiform.
♦ C.S.C. forma actinomicozică descrisă de Nicolas Favre şi
Massia. Apare în cursul evoluţiei sau tardiv după tratamentul carcinomului spinocelular 
cutanat de buză. Apare sub forma mai multor noduli intracutanaţi la distanţă de buză, în 
peretele buzei inferioare, a bărbiei şi/sau pe obraji. Nodulii sunt de mărimi diferite, iniţial 
fermi dar se ramolesc rapid şi se deschid spre exterior.
♦ Forme excepţionale:
♦ Forma eczematoasă şi endofitică.
♦ Carcinoame spinocelulare cutanate multiple. Apar ca o
modalitate evolutivă a leziunilor precanceroase keratozice (keratoze actinice, xeroderma 
pigmentosum, epidermodis-plazia veruciformă, sindromul Rothmund-Thomson ş.a.). Se 
va specifica localizarea leziunilor.
♦ Forme clinice după localizare (C.S.C. se localizează cu predilecţie pe mucoase):
♦ C.S.C. al mucoasei orolabiale:
♦ C.S.C. al buzei inferioare, carcinomul spinocelular cutanat al
comisurilor. Se întâlneşte mai des la sexul masculin, la vârsta de 60-65 ani. Apare pe 
cheilite cronice, placă termală, ulceraţii traumatice, leucoplazie. Ca forme clinice se 
menţionează: forma nodulară, ulcerată, burjonată keratozică, uneori precedată de 
dezvoltarea unui corn cutanat, ♦î* C.S.C. al mucoasei cavităţii bucale: mucoasa palatină 
şi jugală, sub planşeul bucal, pliul şi mucoasa linguală; formele pot fi: ulceroase, 
nodulare, vegetant-burjonate.
♦ C.S.C. penian:
• localizări: gland, şanţul balano-prepuţial, meat şi teaca penisului.
• forme clinice: vegetante, burjonate şi papilare.
♦ C.S.C. vulvar:
• localizări: zona clitoridiană şi periclitoridiană. Apar de obicei 



 pe o leucoplazie.
• forme clinice: vegetant-papilar sau conopidiform gigant, ulceros.
♦ C.S.C al mucoasei anale:
• localizare: zona de tranziţie dintre epiteliul columnar al rectului şi epiteliul 
scvamos al canalului anal, realizând "carcinomul cloacogen" sau "tranziţional".
♦ C.S.C.al patului unghiei:
• localizare: police şi index.
• formă: vegetantă.
♦ C.S.C. al feţei, frunţii şi urechilor:
• apare cel mai adesea pe keratoze solare.
• pot fi unice sau multiple.
• forme: nodulară, vegetantă, ulcero-vegetantă.
8. EXAMENE DE LABORATOR ŞI ALTE EXPLORĂRI
♦ Hemoleucograma;
♦ VSH, probe hepatice, glicemie, VDRL, test HIV;
♦ Uree, creatinină.
♦ Citodiagnosticul: celule cornoase, anucleate sau cu nuclei mici, picnotici. celule 
cu polimorfism nuclear moderat şi fără monstruozităţi (în cel diferenţiat); în cel 
nediferenţiat apar celule cornoase anucleate, celule cu polimorfism şi aţipii; raportul 
nucleo-citoplasmatic inversat, contur celular rotunjit, nucleu voluminos hipercromic, cu 
monstruozităţi şi aţipii.
♦ Fluorescenta: nuanţa roşie la ultraviolete.
♦ Examenul histopatologic: carcinomul spinocelular este o tumoră malignă 
dezvoltată pe seama celulelor fertile pluripotente care apar în tot cursul vieţii în porţiunea 
profundă a epiteliilor malpighiene de înveliş.
♦ în derm (sau corionul mucoasei) apar proliferări neoplazice
neregulate, constituite din celule spinoase înalt diferenţiate şi atipice.
♦♦♦ Stroma este mai săracă decât în cazul carcinoamelor bazocelulare, cu fibrile mai rare 
şi proliferări carcinomatoase mai imprecis delimitate. Infiltratul inflamator mai abundent: 
limfocite, plasmocite, eozinofile, histocite, PMN.
♦ în dermul invadat dispar structurile foliculare şi cele
glandulare. Apar capilare de neoformaţie. Broders a arătat că malignitatea unui carcinom 
spinocelular 
 poate fi apreciată după structura citologică, de procentul celulelor diferenţiate: când 
acesta este mare, malignitatea tumorii este mică şi cu cât procentul este mai mic, 
malignitatea este mai mare. El a împărţit carcinoamele spinocelulare în patru categorii, cu 
grad de malignitate din ce în ce mai crescut.
Varietăţi histologice: carcinomul spinocelular cutanat pseudoglandular, carcinomul 
spinocelular cutanat "bowenian".
9. DIAGNOSTIC POZITIV
Aspectul clinic, localizarea, metastazele, examenul histopato-logic susţin afecţiunea.
10. DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
♦ Keratoacantomul. Formele ulcerate şi cu necroză centrală pot preta la confuzia cu 
un carcinom spinocelular cutanat nodular ulcerat sau ulcerovegetant keratoacantomatos.



♦ Carcinomul verucos (papilomatoza floridă orală, condilomatoza gigantă Buschke-
Lowenstein şi epitelioma caniculatum): prin localizarea leziunilor, particularităţile 
clinice, aspectele histopa- tologice.
♦ Nodul Kaposi solitar de la început ulcerat (examenul histologic).
♦ Melanom malign acromic: greu de diferenţiat. Citodiagnostic.
♦ Carcinomul bazocelular cutanat forma tumoral nodulară (absenţa inflamaţiei şi 
transluciditatea).
♦ Veruca seboreică "acantotică": tumoră strangulată, ulcerată, acoperită cu peri. 
Absenţa induraţiei şi a viermişorilor.
♦ Rinosclerom, granulom malign centrofacial (citodiagnosticul).
♦ Chisturi ale mucoasei buzei inferioare, botriomicom.
♦ Unele forme de tuberculoză, chisturi disembrioplazice ulcerate (carcinomul 
spinocelular cutanat penian).
♦ Carcinomul spinocelular cutanat al patului unghiei: paronichie, onicomicoză, 
granulom de corp străin, verucă periungheală.
11. ETIOLOGIE
Aceste tumori apar azi mai rar ca urmare a intervenţiei directe a unor factori cancerigeni 
externi şi mai frecvent ca urmare a acţiunii indirecte a unor agenţi iritativi nocivi, 
respectiv prin intermediul unor leziuni creditate ca preepiteliomatoase bine definite şi 
determinate de aceşti factori. Mai rar apar independent de acţiunea factorilor externi (pe 
pielea sănătoasă). 
 Factorul genetic: indivizii cu tipurile de piele I şi II sunt mai predispuşi la cancere 
cutanate şi deci la dezvoltarea carcinomului spinocelular cutanat.
Radiaţii: expunerea cronică la radiaţiile ultraviolete şi, în mai mică măsură, la infraroşii, 
conduce la modificări cutanate care favorizează apariţia carcinomului spinocelular 
cutanat (peste 90% din carcinomele spinocelulare cutanate se localizează pe tegumentele 
cu degenerescentă cronică actinică).
Modificările cronice degenerative şi inflamatorii ale pielii. Carcinomul spinocelular 
cutanat afectează aproape exclusiv tegumentele cu leziuni cronice ca:
♦ Keratozele solar senile (în 2/3 spinocelular şi 1/3 bazocelular). Perioada de latenţă 
este de 10 ani;
♦ Cheilitele cronice, degenerative, hiperkeratozice: cheilita actinică exfoliativă, 
cheilita lucrătorilor de la topitoria metalelor; cheilita glandulară apostematoasă;
♦ Xeroderma pigmentosum;
♦ Radiodermitele cronice;
♦ Keratozele de gudron;
♦ Leucoplazia bucală şi genitală;
♦ Epidermodisplazia veruciformă Lewandowsky-Lutz;
♦ Veruca seboreică. keratoacantomul;
♦ Cicatrici post arsuri calorice, ulcer tuberculos, lupus eritematos;
♦ Nevusul sebaceu al lui Jadassohn;
♦ Sinusul pilonidal ş.a.
Imunosupresia. La pacienţii cu imunosupresie s-a observat o rată crescută a tumorilor 
maligne, inclusiv a carcinomului spinocelular cutanat.
Infecţii virale. Infecţia cu unele papilomavirusuri umane (mai ales tipurile 16,18,30,33) 
se asociază cu un risc crescut de apariţie a carcinomului spinocelular cutanat. 



Transformarea malignă a unei celule normale de către un virus ADN (oncogen) a fost 
explicată prin transmiterea informaţiei, a inserării ADN-ului viral în materialul genetic al 
celulei, ceea ce ar echivala cu transmiterea informaţiei maligne (ADN-ARN-proteine).
12. EVOLUŢIE. COMPLICAŢII. PROGNOSTIC
Evoluţia este mai rapidă decât în carcinomul bazocelular cutanat, dar mai lungă decât în 
melanomul malign.
Tendinţa de extensie se manifestă pentru suprafaţă şi 
 profunzime. Cele mai agresive sunt formele ulceroase (cu localizare pe mucoase); rapid 
evolutive sunt cele de pe ureclu şi pleoape. Uneori iau forma "galopantă" sau 
"fagedenică" (cu distrucţii importante).
Ca forme acute: cele cu evoluţie rapidă spre metastazare.
Metastazarea este ganglionară, cu ganglioni duri, care se fixează pe planurile profunde; 
poate fi şi extraganglionară: excepţională în plămâni, ficat, miocard, oase.
Prognosticul depinde de leziunea pe care s-a grefat tumora, de starea sistemului imun, de 
apariţia metastazelor. Decesul poate surveni la 2-3 ani în cazurile cu prognostic rezervat.
Cauzele mai frecvente: caşexia, jena funcţională, durerile, hemoragiile repetate, infecţiile 
intercurente.
13. TRATAMENT
C.S.C.beneficiază de toate metodele de tratament ca şi carcinomul bazocelular. în general 
se optează pentru ablaţia chirurgicală cu marjă de siguranţă a exciziei de 0,5-1 cm.
Radioterapia este din ce în ce mai puţin utilizată, de asemenea şi alte metode ca 
electrocoagularea, crioterapia, chiuretajul cu disecaţie.
Se practică uneori radioterapia ganglionilor metastatici. Unii preferă adenectomia.
Alegerea metodei de tratament:
♦ C.S.C. al limbii:
•♦♦ ablaţie + radioterapie (endocurieterapie);
♦ ablaţia adenopatiei metastatice + iradiere sau cobalt.
♦ C.S.C. al planşeului bucal: •♦♦ exereza;
♦ intervenţia Morestin (rezecţia marginii alveolare a mandibulei);
♦ radioterapie Chaoul, penetrantă sau cobalt;
♦ adenectomie + iradiere.
♦ C.S.C. amigdalian:
♦ amigdalectomia + telecobaltoterapia;
♦ evidarea ganglionară + iradiere.
♦ Carcinomul spinocelular al buzei: ♦♦♦ excizia cuneiformă + iradiere;
♦ exereza largă, mutilantă + grefă sau iradiere semiprofundă; ♦♦♦ adenectomie în 
formele mobile;
♦ radioterapia. 
♦ Carcinomul spinocelular al comisurii bucale: endocurieterapia.
♦ Carcinomul spinocelular penian: 
♦  electrocoagularea;
♦ amputarea;
♦ radioterapie (paleativă);
♦ evidare ganglionară.
♦ Carcinomul spinocelular vulvar:
♦ exereza;



♦ vulvectomia parţială sau totală;
♦ adenectomia profilactică a ganglionilor inghinali, hipogastnci.
♦ Carcinomul spinocelular cutanat pe extremităţi: excizie chirurgicală.
♦ Carcinomul spinocelular cutanat pe leziuni preexistente: ♦♦♦ exereza chirurgicală 
largă + grefe;
♦♦♦ adenectomia profilactivă.
♦ Carcinoame spinocelulare cutanate multiple: ♦♦♦ imunoterapie sistemică;
♦ Isotretinoin curativ şi profilactic, 1 mg/kg/zi; ♦♦♦ chimioterapia sistemică cu 
citostatice;
♦ Interferonul gama.

MELANOM
    1. Introducere
    1.1. Definiţie
    Melanomul (M) este o tumora care se dezvoltă din celulele pigmentare ale 
epidermului, cu malignitate ridicată şi rată crescută de mortalitate. Factorul genetic şi 
expunerea la radiaţia solară / ultravioletă reprezintă principalii factori de risc.
    1.2. Importanţă medico-socială
    ● Incidenţa în continuă creştere; incidenţa melanomului în Europa este de 12/100 000 
iar prevalenţa de 1%.
    ● Afectează adulţii de vârstă medie
    ● Femeile sunt afectate mai fecvent dar cu un prognostic mai bun.
    ● Apare mai frecvent:
    - la persoane care au au istoric de expunere îndelungată la soare şi de arsuri solare, mai 
ales în copilărie.
    - în familii cu istoric de melanom malign (5% din MM)
    - la persoane cu nevi atipici, cu fototip I, II
    - deşi apare pe leziuni nevice preexistente, în 60% din cazuri apare pe tegument 
indemn.
    2. Criterii de diagnostic
    2.1. Simptome şi semne clinice esenţiale
    ● criteriile clinice ABCDE:
    Asimetrie
    Bordură indentată
    Culoare neuniformă/mozaic coloristic
    Dimensiuni > 6mm
    Evoluţie
    ● nodul sau tumoră de culoare maro- sau neagră cu creştere rapidă
    ● pată pigmentară cu contur neregulat, extindere lentă, devine după un timp 
proeminentă, apare la persoane vârstnice, cel mai frecvent pe faţă
    ● pată pigmentară neregulată, cu creştere lentă, localizată pe degete, palmar, plantar
    ● tumoră nepigmentată, proeminentă sau ulcerată
    Orice leziune pigmentară care se modifică în scurt timp este suspectă de malignitate.
    2.2. Explorări diagnostice
    2.2.1. Minimale
    ● examen clinic



    ● dermoscopie
    ● examen histopatologic al leziunii (biopsie excizională). Se indică biopsie incizională 
numai în cazurile în care nu se poate realiza excizia terapeutică.
    - determinarea parametrilor de microstadializare histopatologică: nivel Clark, indice 
Breslow
    Melanom confirmat histopatologic:
    ● teste de sânge: hemoleucogramă, LDH, TGO, TGP,
    ● palparea ariei ganglionare regionale:
    - ganglioni palpabili: biopsie ganglionară şi examen histopatologic
    - ganglioni nepalpabili: biopsia ganglionului santinelă pentru melanoame cu grosime 
Breslow peste 1 mm (în centre dotate pentru aceasta).
    ● ecografia grupului sau grupurilor de ganglioni regionali pentru melanom > in situ
    ● ecografia abdominală pentru melanom > în situ
    ● examen radiologic toracic: pentru tumori cu grosime Breslow > 1 mm
    ● analiză imunohistologică - Proteină S100, HMB-45 pentru situaţiile în care 
examenul histopatologic este neconcludent.
    2.2.2. Opţionale
    ● tomografie computerizată, tomografie computerizată cu emisie de pozitroni
    ● Rezonanţă electromagnetică
    ● PET scan
    ● microscopie confocală
    ● ecografie cutanată
    2.2.3. Forme clinice şi complicaţii
    ● Forme clinice:
    - M extensiv în suprafaţă
    - M nodular
    - M acral
    - M lentigo malign
    - M acrom
    - M lentiginos acral
    ● Complicaţii:
    - Metastaze: cutanate şi profunde (cerebrale, pulmonare, hepatice ş.a.)
    2.2.4. Stadializare TNM:
*T*
               Stadiu clinic               Stadiu histopatologic
───────────┬──────────────────────────────┬───────
────────────────────────────
         0 │Tis         No         Mo     │Tis          No          Mo
        IA │T1a         "           "     │T1a /<
           │                              │1 mm          "           "
        IB │T1b         "           "     │T1b           "           "
           │T2a         "           "     │T2a /         "           "
           │                              │1-2
           │                              │mm
           │                              │
       IIA │T2b         "           "     │T2b           "           "



           │T3a         "           "     │T3a /2-       "           "
           │                              │4 mm
       IIB │T3b         "           "     │T3b           "           "
           │T4a         "           "     │T4a />        "           "
           │                              │4 mm
       IIC │T4b         "           "     │T4b           "           "
       III │Orice T     N1,N2,N3    "     │
      IIIA │                              │T1-4a         N1a,2a
      IIIb │                              │T1-4b         N1a,2a
           │                              │T1-.4a        N1b,2b,2c
      IIIc │                              │T1-4b         N1b-2b
       IV  │Orice T     Orice N     Orice │Orice T       Orice N      Orice M
           │                        M     │
───────────┴──────────────────────────────┴───────
─────────────────────────────
*ST*

    3. Atitudine terapeutică
    3.1. Tratament profilactic
    ● se supraveghează clinic periodic tegumentul în totalitate şi dermoscopic nevii atipici, 
mai ales la persoane care au istoric personal sau familial de melanom.
    ● se excizează orice leziune suspectă de a fi melanom
    ● se examinează histopatologic obligatoriu orice leziune excizată pentru suspiciune de 
melanom
    ● educarea pacienţilor pentru autoexaminare lunară a tegumentului
    ● leziunile suspecte de a fi melanom nu se temporizează: se trimit pentru examen 
dermatoscopic sau biopsie excizională
    3.2. Criterii de internare
    ● leziune pigmentară tumorală sau netumorală apărută de scurt timp, cu evoluţie rapidă
    ● nev melanocitar care s-a modificat în ultimul timp, a crescut
    3.3. Tratamentul în servicii dermatologice specializate
    ● tratament chirurgical; marginile de excizie recomandate sunt în funcţie de grosimea 
tumorii:
    Dimensiuni tumoră margini libere excizie
    - Melanom în situ:   0,5 cm
    - ≤ 1 mm:              1 cm
    - > 1 până la ≤ 2 mm   2 cm
    - > 2 mm               3 cm
    În cazul în care s-a practicat tehnica ganglionului santinelă se procedează la:
    ● supraveghere: ganglionul santinelă negativ
    ● limfadenectomie regională: ganglion santinelă pozitiv
    ● imunoterapie adjuvantă:
    - interferon α2b conform protocoalelor internaţionale
    - interleukina-2
    Melanom metastatic:
    - chimioterapie: dacarbazina, vindesin, fotemustin



    - interleukina-2
    ● Supraveghere: melanom cunoscut, tratat chirurgical, pentru control clinic şi 
paraclinic:
    Rx toracic
    Ecografie abdominală
    Ecografie ganglionară
    Tomografie computerizată, rezonanţă electromagnetică
    - o dată pe an pentru melanom < 1 mm
    - 2 ori / an pentru melanom < 1 mm şi nevi numeroşi
    - 2 ori / an pentru melanom > 1 mm
    - Factori de prognostic:
    ● Gradul de afectare limfonodală/GgS
    ● pentru M > 1 mm
    ● Corelat cu grosimea verticală a tumorii
    ● HP: grosime Breslow, nivel Clark, indice mitotic, infiltrat limfo-histiocitar 
intratumoral
    ● Ulceraţia
    ● Localizare
    ● Vârsta
    ● Tip clinic
    3.4. Dispensarizare
    ● în serviciul dermatologic: la 3-6 luni timp de 5 ani; anual după 5 ani
    ● sarcinile medicului de familie
    - supraveghere clinică între controalele anuale sau bianuale efectuate în spital
    - îndrumă către dermatolog pacientul cu leziuni suspecte de melanom

16. BOLI CU TRANSMITERE SEXUALA

GONOREEA
1. DEFINIŢIE
Gonoreea este o boală infecţioasă determinată de Neisseria gonnorrheae, transmisă pe 
cale sexuală şi care afectează predominant mucoasa urogenitală.
2. DATE DE IDENTITATE
Sunt afectaţi mai frecvent bărbaţii.
3. MOTIVELE INTERNĂMI
♦ prurit la nivelul meatului urinar;
♦ edem al meatului;
♦ secreţie purulentă la nivelul cavităţii uretrale + tulburări de micţiune (polakiurie, 
dureri);
♦ la homosexuali - gonoree rectală.
4. ANTECEDENTE PERSONALE ŞI HEREDOCOLATERALE
Se vor specifica bolile infectioase şi parazitare.



5. ISTORIC
Se vor arăta data şi fenomenele de debut. Dacă a mai efectuat tratament din proprie 
iniţiativă sau "sfătuit" de alte persoane. Se va insista de asemenea, asupra datei probabile 
a contactului sexual infectant, evoluţia fenomenelor locale, dacă au apărut complicaţii.
6. EXAMENUL GENERAL AL BOLNAVULUI
Se va cerceta existenţa complicaţiilor extragenitale: oftalmia, artrita, endocardita, 
perihepatita.
7. EXAMENUL LOCAL
I. Gonoreea genitală.
a) La bărbat:
♦ este afectată primar uretra şi apoi organele genitale;
♦ uretrita gonococică anterioară - secreţie galben-verzuie, abundentă; disurie de 
intensitate variabilă, meat urinar eritemato-edematos sau normal; proba celor două pahare 
arată turbiditate în primul pahar; 
 ♦ uretrita gonococică posterioară: durere şi senzaţie de arsură la micţiune, tenesme 
urinare şi polakiurie; senzaţie de micţiune imperioasă, disurie, hematurie terminală; proba 
celor două pahare arată turbiditate în ambele recipiente.
b) La femeie:
♦ cele mai frecvente localizări: orificiul uretral şi cervixul.
♦ cervicita gonococică: colul poate fi roşu, edemaţiat + secreţie galben-verzuie. 
Uneori mucoasa prolabează din canalul cervical; uneori colul poate fi de aspect normal;
♦ uretrita gonococică: spontan sau la presiune apare o secreţie purulentă; orificiul 
uretral eritemato-edematos; când se asociază cu skenita, glandele se palpează ca mici 
induraţii de-a lungul uretrei; se poate însoţi de simptome urinare.
II. Gonoreea extragenitală:
♦ gonoreea rectală. Este primară la homosexuali sau secundară gonoreei organelor 
genitale. Se prezintă sub forma unei secreţii purulente şi a sângerărilor rectale, însoţite de 
dureri şi tenesme;
♦ gonoreea orofaringiană se manifestă prin eritem şi edem al mucoasei, cu depozite 
purulente amigdaliene;
♦ oftalmogonoreea: la nou născut, eritem ocular, edem al pleoapelor + secreţii 
purulente şi cruste melicerice. Conjunctivita bulbară este discret afectată. Se poate 
complica cu ulceraţii corneene şi cecitate; la adult, conjunctivita este severă, interesând şi 
conjunctiva bulbară.
8. EXAMENE DE LABORATOR ŞI ALTE EXPLORĂRI
Identificarea agentului patogen se face prin frotiu direct din produsul patologic: la bărbat 
se va recolta picătura matinală sau prin broşaj intrauretral, din sedimentul urinar, rect, 
faringe; la femeie din colul uterin, uretră, glandele Skene sau Bartholin, rect şi faringe.
♦ coloraţie Gram (diplococi Gram negativi, intracelulari - PMN);
♦ coloraţie cu albastru de metilen;
♦ imunofluorescenţă;
♦ cultura pe medii neselective sau selective (mediul Miiller-Hinton sau Thayer-
Martin);
♦ cercetarea secreţiei uretrale pentru evidenţierea Candidei albicans;
♦ cercetarea secreţiei pentru evidenţierea Trichomonasului vaginalis;
♦ sumar de urină;



♦ uree, creatinină;
♦ hemoleucograma, probe hepatice;
♦ VDRL; 
♦  cercetarea secreţiei pentru Mycoplasme şi Chlamidii;
♦ testul HIV.
în funcţie de complicaţii se vor efectua hemoculturi, examene oftalmologie, urologic, 
ginecologic, radioscopii pulmonare, osoase etc.
9. DIAGNOSTICUL POZITIV
♦ aspectul clinic;
♦ identificarea agentului patogen din secreţiile patologice;
♦ contextul epidemiologie.
10. DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL
♦ uretrite stafilococice, colibacilare: examenele de laborator;
♦ uretrita cu Chlamidia trachomatis (cultură);
♦ uretrita cu Hemophilus vaginalis (examen microscopic, cultură);
♦ uretrita cu Mycoplasme (cultură);
♦ uretrita cu Trichomonas vaginalis (microscopie, cultură);
♦ uretrita cu Virus Herpes, papilomavirusuri umane (clinic şi cultură);
♦ infecţii cu Candida (microscopie, cultură);
♦ uretrite chimice: medicamente ca Podofilina, 5-FU;
♦ uretrite prin corpi străini (anamneză);
♦ uretrite nespecifice.
ll.ETIOPATOGENIE
Agentul etiologic este gonococul - Neisseria gonorrhae - un diplococ Gram negativ, 
aplatizat, aerob, dispus în perechi. Fiecare gonococ are un diametru de 0,6-0,8um şi o 
lungime de l,3um. Germenii, dispersaţi sau grupaţi, se găsesc atât intra cât şi extracelular. 
Localizarea intracelulară în grămezi constituie un semn de mare importanţă diagnostică.
Ultrastructura acestor germeni arată că la suprafaţa lor sunt prezente învelişuri viloase-
capsulare şi unele filamente sau pili, de dimensiuni diferite, cu umflături sferoidale, 
probabil depozite de endotoxină. Pilii lungi intervin în transferul de metaboliţi şi de 
material genetic iar pilii comuni, favorizează aderenţa gonococului la celulele epiteliale 
ale mucoasei uretrale, la leucocite şi hematii.
învelişurile celulare: membrana externă, un strat peptidoglicanic, o membrană 
citoplasmatică semipermeabilă.
în citoplasmă se observă structuri nucleoide. 
 Dintre substanţele secretate de gonococ se remarcă enzima de clivaj a imunoglobulinei 
A, considerată ca factor de patogenitate.
Gonococul se divide prin separare. După oprirea creşterii, el suferă o autoliză enzimatică, 
prin care se explică apariţia de variante cu defecte ale învelişurilor externe, respectiv 
sferoplaştii, variante de tranziţie şi formele L rezistente la antibioticele de perete 
(penicilina, cefalotina), forme capabile să se perpetueze ca atare. Formele L pot fi agenţii 
unor uretrite acute sau cronice, rezistente la tratament, cu rol epidemiologie important.
Patogenia infecţiei gonococice depinde, pe de o parte, de capacitatea germenului de a se 
fixa la nivelul mucoaselor şi de invadarea acestora şi, pe de altă parte, de rezistenţa la 
mijloacele de apărare ale gazdei.



Infecţia debutează la nivelul epiteliului uretral, al duetelor periuretrale, al colului uterin, 
în timp ce mucoasele vaginală şi bucală, cu epiteliul lor pavimentos pluristratificat. nu 
permit pătrunderea germenilor.
Gonococii se fixează cu ajutorul pililor la suprafaţa celulelor epiteliale şi a celor de 
mucus, infecţia se extinde la ţesutul conjunctiv subepitelial, unde eliberează factori 
chemotactici şi determină o reacţie inflamatorie cu exudaţie bogată în polinucleare.
Infecţia gonococică se poate disemina pe cale limfatică şi sanghină.
Un rol important îl au factorii de teren:
♦ progesteronul inhibă multiplicarea gonococului;
♦ foliculina scade permeabilitatea germenilor în mucoase;
♦ mucusul bogat în lactoferină conferă rezistenţă mai mare la infecţie;
♦ activitatea bactericidă naturală a serului mediată de complement;
♦ IgA secretorie are rol important în limitarea infecţiei.
Infecţiile gonococice determină un răspuns umoral şi celular dar care nu pare să fie 
eficace, explicând menţinerea endemiei gono¬cocice.
Sursa de infecţie este omul bolnav. Transmiterea pe cale sexuală este predominentă.
Perioada de incubaţie este de 36 ore până la 5 zile.
12. EVOLUŢIE. COMPLICAŢII. PROGNOSTIC
Netratată, uretrita anterioară, ca proces inflamator, se propagă la uretra posterioară şi 
vezica urinară. 
 O altă posibilitate este apariţiei unei gonorei prelungite, datorită insensibilităţii 
gonococului la antibiotice, persistenţei unui focar parauretral (litrită, prostatită) sau când 
tratamentul a fost început mat târziu.
a) La bărbat.
Complicaţiile locale
♦ Tysonita gonococică (abcese ale glandelor sebacee parafrenice);
♦ Infectarea duetelor parauretrale;
♦ Infectarea glandelor Littre'-Morgagni (mici noduri de-a lungul uretrei);
♦ Infectarea glandelor lui Cowper (tuşeu rectal);
♦ Abcese periuretrale: formaţiuni pseudotumorale inflamatorii dispuse în lungul 
uretrei.;
♦ Strictura uretrală (tardivă, cu caracter sechelar);
♦ Afectare a spaţiului prepuţial (eroziuni, edem prepuţial + fimoză sau parafimoză 
inflamatorie).
Complicaţiile regionale:
♦ Prostatită gonococică;
♦ Veziculita gonococică;
♦ Epididimita gonococică.
b) La femeie: Complicaţiile locale
♦ Bartholinita gonococică uni sau bilaterală;
♦ Vulvovaginita gonococică (apărare deficitară);
♦ Complicaţiile regionale
♦ Endometrita gonococică (durere, hipermenoree şi menoragii);
♦ Salpingita gonococică (piosalpinx, sterilitate feminină);
♦ Periooforita, ooforita şi peritonita;



♦ Afectarea paragonococică a vulvei şi perineului induce inflamaţie, eroziuni, edem, 
supuraţie.
Complicaţiile la distanţă:
♦ Artrita gonococică. Afectează de obicei articulaţiile mari (genunchi). Debut cu 
hidrops, apoi empiem.
♦ Septicemia: febră, dureri articulare migratorii şi semne cutanate (papule mici, 
bule, pustule hemoragice);
♦ Perihepatita (sindromul Fitz-Hugh-Curtis) este o complicaţie a peritonitei 
gonococice.
Prognosticul. Infecţiile gonococice fără complicaţii au un prognostic bun, realizându-se o 
vindecare rapidă şi completă, cu condiţia efectuării unui tratament complet şi corect. 
 13. TRATAMENT
Principii:
♦ terapia trebuie să fie eficace şi uşor de administrat (de preferinţă în doză unică);
♦ să vindece boala rapid şi să prevină complicaţiile;
♦ să aibă în vedere coexistenţa infecţiilor mixte (gonococ şi chlamidii).
Tratamentul infecţiei gonococice acute, necomplicate se face prin administrarea de:
♦ Probenicid lg + peniciline (amoxicilină 3g oral sau ampicilin 3,5g per os sau 
procain penicilină G, 4,8 mii. UI intramuscular);
♦ Kanamicină 2g intramuscular, prima zi, apoi lg i.m., 3 zile;
♦ Rifampicină 900-1200 mg;
♦ Fluorochinolone (norfloxacină 250 mg intramuscular, doză unică).
în caz de rezistenţă la peniciline, gonoreea se poate trata cu doze unice de spectinomicină, 
2 g intramuscular (la femeie 4g) său ceftriaxonă 250 mg intramuscular sau cotrimoxazol 
(9 tablete/zi, 5 zile).
Infecţiile chlamidiene asociate se tratează cu: tetraciclină (500 mg x 4/zi, 7 zile), 
doxiciclină (100 mg x 2/zi, 7 zile) sau eritromicină (500 mg x 4/zi, 7 zile; în caz de 
intoleranţă la cicline).
Vulvovaginita fetiţelor se tratează cu antibiotice în doză mai mare, pe o perioadă mai 
îndelungată. Tratamentul va fi individualizat. Unii autori adaugă un miligram de 
Sintofolin pe zi, câteva zile.
în formele cronice şi complicate:
♦ dozele uzuale zilnice de antibiotice vor fi uşor mărite şi în cure prelungite de 7-15 
zile;
♦ se vor asocia uneori imuno stimulante (vaccin gonococic, polimicrobian sau 
Polidin);
♦ corticoterapia se poate adăuga pentru permeabilizarea eventualelor focare criptice 
cu Prednison 30-40 mg pe zi, timp de 10-14 zile.
Testele de control al vindecării:
♦ Bărbaţii trebuie controlaţi a treia zi de la tratamentul unei îmbolnăviri acute, 
dimineaţa, cu prima urină, prin proba celor două pahare, cu examinări bacteriologice 
directe şi culturi pe medii selective, examenul urinei. Se vor repeta la 7 zile.
♦ în caz de lipsă a semnelor subiective, uretră uscată, absenţă unei localizări 
prostatice sau epididimice se poate efectua o reactivare: 500 ml bere cu 8-12 ore înainte 
de efectuarea controlului sau prin instilarea în uretra anterioară a 4-5 ml de nitrat de Ag 
1%, 20-30 



 secunde.
♦ Dacă vindecarea este completă, semnele locale dispar în 10 zile.
♦ Dacă tratamentul s-a făcut tardiv sau răspunsul la tratament este lent, se vor căuta 
eventualele complicaţii (prostatita, cowperita).
♦ Femeile care au fost tratate de gonoree trebuie să fie supuse unor teste de control 
din secreţia uretrală şi din cervix, în a treia zi, şi apoi încă de două ori la interval de o 
săptămână, de preferinţă, după menstre. Se vor recolta şi probele pentru Trichonomas 
vaginalis şi Candida.
♦ Se va recomanda un examen genital pentru depistarea unor complicaţii anexiale 
sau pelviperitoniale.
♦ Testele pentru lues se fac lunar, 3 luni, pentru ambele sexe.
♦ Uretrita post gonococică: etiologie, chlamydii, micoplasme, Trichomonas 
vaginalis, stafilococ alb. Terapia se va face în funcţis de etiologie.
♦ în cazul asocierii cu tricomonas se începe cu tratamentul tricomoniazei-
Metronidazol în doză unică 2,5 g sau Fasygin 2g şi după 24h se începe tratamentul 
gonoreei.
Eşecul terapeutic se poate datora tratamentului incomplet şi neregulat, reluării activităţii 
sexuale imediat după terminarea trata¬mentului, rezistenţei gonococului la antibiotice si 
infecţiilor asociate.
Cum testele pentru evidenţierea Chlamidiilor sunt greu de efectuat, se va continua 
tratamentul cu Doxiciclină 2g/zi 10 zile.
Se recomandă şi tratarea partenerului sexual
14. PROFILAXIE
♦ Declararea bolnavilor în primele 24 de ore de la depistare şi ancheta 
epidemiologică.
♦ Se vor ine în evidenţă pe fişe speciale până la vindecarea defi¬ nitivă.
♦ Controlul serologic (pentru sifilis) în timpul tratamentului şi la 3 luni de la 
terminarea acestuia.
♦ Educaţia sanitară individuală şi colectivă cu referire la: 
• factorii de risc
• măsuri de protecţie individuală
• riscul complicaţiilor cu implicare în fertilitate
• prezentarea la serviciile de specialitate la cel mai mici semne
• avantajul tratamentului precoce. 

ŞANCRUL MOALE
1. DEFINIŢIE
Şancrul moale este o boală infecţioasă bacteriană, transmisă pe cale sexuală, determinată 
de Haemophylus Ducreyi.
2. DATE DE IDENTITATE
Este mai frecvent la bărbaţi dar femeile pot fi purtătoare sănătoase de boală.
3. MOTIVELE INTERNĂRII
♦ ulceraţii genitale profunde, rotund-ovalare, cu diametrul de câţiva mm până la 2 
cm, cu marginile decolate, cu fundul burgeonat, acoperit cu depozite de aspect necrotic, 
fără caracter indurativ;



♦ dureri;
♦ adenopatie inconstantă, monoganglionară şi unilaterală cu caracter net inflamator.
4. ANTECEDENTE PERSONALE şi HEREDOCOLATERALE
Fără relevanţă deosebită.
5. ISTORIC
Debutul afecţiunii are loc la 3-5 zile după un raport sexual infectant, prin apariţia, în 
regiunea genitală, a unei macule sau papule eritematoase care devine pustuloasă. în 2-3 
zile se constituie leziunea tipică, sub aspectul unei ulceraţii profunde, cu marginile 
dezlipite, dureroasă. Se vor specifica circumstanţele apariţiei, tratamentele efectuate, 
evoluţia sub tratament, complicaţiile etc.
6. EXAMENUL GENERAL AL BOLNAVULUI
Se va face un examen amănunţit local şi general.
7. EXAMENUL LOCAL
Ulceraţia tipică a şancrului moale are următoarele caractere:
♦ pierdere de substanţă profundă, cu marginile neregulate, dezlipite, înconjurată de 
un lizereu necrotic;
♦ fundul este granulat, acoperit cu un halo gălbui şi hemoragie;
♦ leziunea este foarte dureroasă;
♦ ulceraţiile por fi unice sau multiple, genitale sau perigenitale, unele dintre ele prin 
autoinoculare.
Limfangita şancroasă:
♦ dâră roşie, dureroasă care merge de la leziunea ulcerativă până la ganglionii 
regionali;
♦ de-a lungul lor se pot forma noduli purulenţi şi chiar abcese (bubonocel), care 
evoluează către ulceraţie.
Adenita şancroasă este prezentă la cea 30% din cazuri:
♦ apare la 1 -2 săptămâni de la apariţia şancrului;
♦ este unilaterală şi de aceeaşi parte a leziunii;
♦ ganglionul se tummefiază şi evoluează către abcedare;
♦ pot apare procese de periadenită, cu înroşirea pielii şi apoi cu ulcerarea acesteia;
♦ la exterior se elimină puroiul galben-şocolatiu, cu stiluri de sânge, printr-o fistulă 
unică;
♦ puroiul poate însămânţa zonele din jur şi poate duce la apariţia a noi şancre.
Varietăţi clinice:
♦ şancre moi foliculare, herpetice, papuloase;
♦ şancre moi nodulare, ulcero-crustoase (pe teaca penisului);
♦ şancre moi "în cocarda" (în zona prepuţială), sau ale trenului (pe care îl poate 
distruge);
♦ şancre moi anale sau ale comisurii posterioare a vulvei.
8. EXAMENE DE LABORATOR ŞI ALTE EXPLORĂRI
♦ cercetarea agentului Haemophilus Ducreyi (HD) din secreţia purulentă a 
leziunilor. Se utilizează coloraţia Pick-Jacobson. Germenii au aspect de suveică (afinitate 
bipolară) şi apar izolaţi sau dispuşi în lanţuri;
♦ cultivarea germenilor pe geloză-sânge sau în mediul lichid Nicolau-Banciu. 
Coloniile se dezvoltă la 24-48 de ore;



♦ IDR Ito-Reenstirna se practică cu un vaccin antişancros şi este pozitivă la cea 8 
zile de la apariţia şancrului, în 70% din observaţii;
♦ valoare diagnostică absolută o are inocularea, cu puroi din ulceraţie: 
subepidermic, pe braţ, sub o sticlă de ceas, aplicată cu leucoplast; la 48 de ore de la 
efectuarea inoculării, apare o veziculă- pustulă care lasă o ulceraţie, din care se poate 
identifica uşor, germenul;
♦ puncţia ganglionară - poate arăta, destul de rar, prezenţa H.D.; 
♦  ultramicroscopia, pentru cercetarea spirochetei pallidum;
♦ hemoleucograma, VSH, probe de disproteinemie, TGP, TGO;
♦ reacţiile serologice pentru sifilis, testul HIV;
♦ examenele bacteriologice directe şi de cultură, pentru evidenţierea de coci şi BK, 
pentru examene virusologice, cercetarea chlamidiilor;
♦ PPD.
♦ Examenul histologic arată: 
♦ edem important al dermului superficial;
♦ capilare neoformate, cu endoteliu proliferat, care le obliterează;
♦ infiltrat inflamator pericapilar, predominant din limfocite şi
plasmocite;
♦ Evidenţierea H.D. în biopsie prin coloraţia Gram sau cu albastru de metilen, poate 
fi utilă.
9. DIAGNOSTICUL POZITIV
Are în vedere:
♦ aspectul clinic,
♦ examenele de laborator,
♦ contextul epidemiologie,
♦ examenul histologic.
10. DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL
♦ şancrul sifilitic: eroziune cu baza indurată, nedureroasă; adenopatie şi serologie 
pozitivă;
♦ sifilida secundară şancriformă: are marginile tăiat drept, este roşie arămie iar 
serologia este pozitivă pentru sifilis;
♦ ulceraţiile tuberculoase: evoluează lent, nu sunt autoinoculabile;
♦ şancrul limfogranulomatos: şancru mic, nedureros, adenopatie caracteristică, 
prezenţa de chlamydii în leziune;
♦ şancrul mixt sifilitico-ducreyan: aspect iniţial de şancru moale pentru ca după trei 
săptămâni, baza să devină dură;
♦ şancrul scabios ulcerocrustos: şanţuri acariene + vezicula perlată + prurit;
♦ balanitele ulcero-crustoase: dau ulceraţii mai întinse, prin asociaţia fuzospirilară;
♦ balanitele banale se asociază cu fimoză, supuraţie abundentă şi alterarea stării 
generale;
♦ foliculitele banale au un halou inflamator;
♦ epitelioamele regiunii genitale au e evoluţie mai lentă, aspect mai puţin inflamator 
şi se dezvoltă pe o leucoplazie preexistentă. 
 Diagnosticul diferenţial al adenopatiei şancroase:
♦ adenopatii ale unor infecţii banale;
♦ adenopatiile din sifilisul primar;



♦ adenopatia din şancrul limfogranulomatos este unilaterală, pluriganglionară, 
interesează şi ganglionii iliaci. Se deschid la exterior "în stropitoare";
♦ adenopatia tuberculoasă are o evoluţie mai înceată şi duce la ramolire şi ulceraţie, 
cu caracterele cunoscute;
♦ flegmonul superficial are un caracter acut;
♦ fibroamele şi lipoamele sunt uşor de diferenţiat;
♦ limfadenoame;
♦ anevrismul arterei femorale.
11. ETIOPATOGENIE
Agentul patogen este bacilul Ducreyi (Haemophilus Ducreyi), un cocobacil lung de 2,5 \i 
şi lat de 1, dispus în lanţuri, Gram negativ.
Boala există în stare endemică în zonele tropicale şi subtropicale şi este mai frecventă la 
bărbaţi. Transmiterea se face pe cale sexuală. Se admite că bacilul Ducreyi se află şi sub 
stare saprofită, pe mucoasa vaginală, putând fi transmisă partenerilor pe cale sexuală.
12. EVOLUŢIE. COMPLICAŢII. PROGNOSTIC
Netratată, ulceraţia şancroasă poate evolua câteva săptămâni până la câteva luni, atingând 
dimensiuni mari.
O evoluţie particulară este spre şancrul fagedenic, cu extensie în suprafaţă şi profunzime, 
ducând la importante distrugeri de organe şi mutilări:
♦ Fimoza este rezultatul localizării şancrului pe faţa internă a prepuţului sau la 
marginea liberă a acestuia. Penisul poate lua aspectul de "lulea". Se poate asocia de multe 
ori cu o limfangită nodulară dorsală a penisului, "bubonocel" sau cu adenită şancroasă
♦ Parafimoza este rezultatul unei fimoze nereductibile din cauza orificiului 
strâmtorat al prepuţului. în astfel de situaţii, tulburările circulatorii determină creşterea de 
volum a glandului, mai ales în vecinătatea trenului, cu apariţia unui inel la nivelul 
şanţului balano- prepuţial. Netratată, parafimoza poate duce la gangrena sau chiar la' 
amputaţia spontană a penisului.
13. TRATAMENTUL
♦ Sulfonamidele reprezintă medicamentele de elecţie: 
•  sulfadiazina se administrează 4g în prima zi şi apoi câte 1 gram pe zi, timp 
de7/10zile;
• sulfatimidina reclamă 2 g în prima zi şi apoi câte 1 g de 4 ori pe zi;
• cotrimoxazol: 4 tablete, doză unică sau 1 tabletă x 2/zi, 7-14 zile;
• sulfametopiridazina. 
♦ Ciclinele sunt şi treponemicide. Se dă Tetraciclină 500 mg x 4 /zi, 14 zile.
♦ Alte medicamente: 
• Eritromicina: 2 g/zi, 14 zile;
• Kanamicina: 1 g/zi, 5 zile;
• Streptomicia: 1 g/zi, 5 zile;
• Minociclma, doxicilina, spectinomicina, ciprofloxacina, ceftriaxona.
Penicilina este ineficace.
Se vor trata şi partenerii sexuali.


