
SPITALUL CLINIC COLENTINA – Dermato-Venerologie 
 

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT 
 
 
AFECŢIUNE : DERMATITA HERPETIFORMĂ 
SECŢIA : DERMATOLOGIE II 
Pacientul va fi primit la camera de gardă sau la cabinetul medical individual al medicului, 
unde se va decide conduita diagnostică şi terapeutică ulterioară.  
Este necesară internarea iniţială în spital pentru: 

 investigaţii 
 confirmarea diagnosticului  
 evaluarea completă a bolii şi a asocierilor morbide posibile 
 iniţierea tratamentului. 

Ulterior boala poate fi urmărită şi în regim de internare de zi sau ambulatoriu. 
 
DIAGNOSTIC: CLINIC + PARACLINIC (diagnostic de certitudine prin examen 
histopatologic) 
1. Clinic  

 Anamneza 
 Examen clinic: erupţii polimorfe cu vezicule, papule, eroziuni, cruste situate frecvent pe 

suprafeţele extensoare ale marilor articulaţii, scalp, faţă sau trunchi. Frecvent grupare 
herpetiformă a leziunilor. Rar – eroziuni orale. Prurit intens. 

2. Explorari diagnostice  
 examen histopatologic din tegument lezional: microabcese papilare cu neutrofile, bulă 

subepidermică 
 imunofluorescenţa directă din piele sănătoasă: depozite granulare cu IgA în papilele 

dermice 
 endoscopie cu biopsie jejunală: atrofia vilozităţilor intestinale 
 investigaţii suplimentare în cazul suspiciunii unei malignităţi sau alte boli interne 

asociate. 
3. Tratament  
Regim fără gluten  
 are un efect tardiv asupra erupţiei, după luni sau ani de regim 
 permite reducerea dozelor de sulfone sau chiar renunţarea la medicaţie 

Sulfone : 
 Disulone sau Dapsona - 200 mg/zi - 50 mg/zi (in limita stocului disponibil) 

 Contraindicaţii: deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenaza 
 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  
 Sulfapiridina- 1- 1,5 g/zi - la pacienţii care nu tolerează dapsona sau disulone (în limita 

stocului disponibil) 
 

 Control la 3 saptamani 
 Monitorizarea tratamentului ambulatoriu, a reacţiilor adverse ale tratamentului şi 
supravegherea regimului fără gluten de către medicul dermatolog 



 Măsuri pentru (re)încadrarea bolnavului în profesie, familie şi societate de catre medicul 
de familie 


