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SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT 
 
 
AFECTIUNE: ALOPECIA 
SECTIA: DERMATO-VENEROLOGIE 
DIAGNOSTIC: 
 Anamneza -camera de garda sau cabinet medical  
 Examen  local - camera de garda sau cabinet medical 
 
CRITERII DE INTERNARE: 
 Cazuri severe 
 Evolutie rapida a bolii 
 
CLINIC: 
 ALOPECIA ANDROGENETICA 
- debut la nivelul regiunii fronto-temporale sau la nivelul vertexului 
- la femei asociere posibilă cu tulburari endocrinologice. 
 ALOPECIA AREATA 
- căderea părului în plăci rotunde, bine delimitate, cu extindere radiară a acestora.  
 EFFLUVIUM TELOGEN 
- apariţia unei alopecii difuze ( posibili factori declansatori: anemie feriprivă, hiper sau 
hipotiroidism, postpartum, dietă inadecvată, contracepţie orală sau stoparea ei, expunere 
accidentală la substanţe toxice, insuficienţă renală cronică, alterare a funcţiei hepatice, sifilis 
secundar). 
 
LABORATOR: 
 ALOPECIA ANDROGENETICA 
- hemogramă completă 
- fierul seric (feritina) 
- testarea funcţiei tiroidiene: TSH, T3, T4 ( opţional,  numai la femei ) 
- consult endocrinologic obligatoriu pentru femei şi opţional pentru bărbaţi-vezi Policlinica 
Spital Colentina; 
- dozări hormonale: testosteron liber, DHEA-S, prolactina, LH (opţional,numai la femei ) 
-ecografie ovariană şi de glandă suprarenală ( opţional, numai  la femei )- vezi Policlinica Spital 
Colentina 
Optional:biopsie din pielea scalpului 
 
 ALOPECIA AREATA 
- dozări hormonale şi imunologice pentru depistarea unei eventuale tiroidopatii autoimune 
- testări pentru depistarea unei atopii asociate-vezi sectia Alergologie 
- control oftalmologic- vezi Policlinica Spital Colentina 
Optional: determinare de autoanticorpi: AAN, anticorpi antitiroidieni, antiendoteliali 
 
 EFFLUVIUM TELOGEN 
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- examen hematologic 
- sideremie, magneziemie 
Optional: teste hepatice, renale, tiroidiene 
 
TRATAMENT: 
 
 ALOPECIA ANDROGENETICA 
 tratament local: 
o minoxidil soluţie 2% sau 5% 
o asociere  minoxidil şi tretinoin 
 tratament sistemic: 
o la bărbaţi: finasterid  
o la femei: ciproteron acetat, spironolactonă, estrogeni 
 
 ALOPECIA AREATA 
 tratament local: 
o corticoterapie: infiltraţii  intralezionale sau aplicaţii topice                                                             
o PUVA terapie cu psoraleni aplicaţi local 
o Minoxidil 
o Laser excimer 308nm 
 tratament sistemic: 
o corticoterapie generală per os - Monitorizare: TA, glicemie - lunar 
o puls-terapie cortizonică i.v - Monitorizare: TA, glicemie - lunar 
o fototerapie PUVA cu psoraleni per os 
o ciclosporina A - Monitorizare: TA, hemoleucograma, funcţia hepatică şi renală, lunar 
o dapsonă - Monitorizare: dozare iniţială de G-6-PDH ( daca este posibil ) şi 
hemoleucograma săptămânal în prima lună, apoi la 2 săptămâni în următoarele 2 luni, ulterior la 
3 luni  
o isoprinosin 
 
 EFFLUVIUM  TELOGEN 
 tratament local: produse cu aceleaşi substanţe active de mai sus 
 tratament sistemic: produse cu zinc, biotină, cisteină, acizi graşi esenţiali  
  
 
CONTROL la 21 de zile 
 
 


