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ERITEMUL CUTANAT ÎN PRACTICA
PEDIATRICÅ
Cutaneous erythema in pediatric practice
Prof. Dr. Valeriu Popescu
Clinica de Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“, Bucure¿ti

REZUMAT
Lucrarea prezintå didactic unul dintre cele mai importante semne/simptome – eritemul cutanat – care se
întâlne¿te în practica pediatricå.
Autorul trece în revistå: defini¡ia, elementele ce caracterizeazå eritemul izolat sau asociat la o serie de entitå¡i
clinice; identificarea cauzei eritemului; diverse aspecte clinice: eritemul în placarde/scarlatinoforme; eritemele
maculoase: alergice, din luesul congenital precoce, infec¡iile virale, toxoplasmozå, eritemele toxidermice,
eritemul din lupusul eritematos sistemic, eritemele maculoase redicivante; eritemele cu aspectul unor figuri
(inelare, inelare incomplete, în ¡intå, în hartå geograficå).
Cuvinte cheie: eritemul cutanat, aspecte clinice, copil

ABSTRACT
The paper presents one of the most important signs/symptoms – cutaneous erythema – which is often met in
pediatric practice.
The author presents: definition; characteristic elements of erythema isolated or associated with a group of
clinical entities; identification of erythema’s cause; various clinical aspects; scarlatiniform erythema; macular
erythemas: allergy, from congenital early syphilis, viral infections, toxoplasmosis, toxidermic erythemas,
erythemas from systemic lupus erythematosus, recidivant macular erythemas; erythemas with different
shapes (ring-shape, incomplete ring shape, “target lesion” appearance, map shape).
Key words: cutaneous erythema, clinical aspects, child

Eritemul este un aspect congestiv („ro¿iatic“)
anormal al tegumentelor, care dispare la vitropresiune, reapårând imediat dupå ce aceasta a încetat.

CARACTERIZAREA ERITEMULUI
Leziunile cutanate
Eritemul este caracterizat prin colora¡ia sa, care
variazå de la aspectul eritocianic la ro¿u-stacojiu,
trecând prin ro¿u-aråmiu. Suprafa¡a eritemului
poate fi foarte discret edematoaså, granitatå.
Modul de „dispunere“ a eritemului este esen¡ial
pentru clasificarea sa; eritemul se clasificå astfel
în eriteme în placarde/scarlatinoforme), eriteme
maculoase (rozeoliforme sau morbiliforme) sau

dupå aspectul/figura realizatå – eriteme figurès
(inelare, geografice, în ¡intå).
Topografia eritemului orienteazå diagnosticul:
eritem localizat sau regional, frecvent de cauzå
externå: eritem difuz cu zone de piele de aspect
normal; eritem generalizat, ce poate afecta ¿i
palmele ¿i plantele (aceastå ultimå varietate este
studiatå în cadrul eritodermiilor). Se noteazå ¿i existen¡a unui enantem asociat.
Semne asociate
Semnele asociate, clinice ¿i biologice, contribuie în mod esen¡ial, la caracterizarea tabloului
cutanat, care este omniprezent.
Examenul mamei copilului cu eritem poate
aduce elemente esen¡iale în cadrul unei maladii
infec¡ioase, inflamatorii sau unei toxidermii.
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Evolu¡ie

Eritemul în placarde/scarlatiniform

Evolu¡ia eritemului caracterizeazå tabloul såu
clinic. Leziunea secundarå este descuama¡ia,
uneori cu o hipocromie la rasa neagrå.
Aspectul evolutiv poate oferi date suplimentare:
în majoritatea cazurilor este rapid autolimitat ¿i
rezolutiv; uneori, primul puseu neonatal nu este
decât debutul unui eritem recidivant cronic, situa¡ie
în care diagnosticele puse în discu¡ie se restrâng.

Eritemul este dispus în zone slab delimitate, în
sânul cårora nu se observå spa¡ii de piele neafectatå. Topografia oferå o indica¡ie etiologicå.
Colora¡ia tip arlequin a nou-nåscutului. Este
vorba de un fenomen pozi¡ional vasomotor care
înso¡e¿te o stare de imaturitate a reglårii vasomotorii, ce dureazå în primele zile de via¡å. Nounåscutul a¿ezat pe o parte prezintå o colora¡ie ro¿ie
intenså a pår¡ii declive a corpului, în timp ce partea
superioarå este palidå, cu o linie de demarca¡ie
netå pe linia medianå sau aproape de aceasta, interesând fa¡a, gâtul, trunchiul (de¿i aceastå linie
poate fi incompletå, neafectând/respectând fa¡a ¿i
organele genitale externe). Acest semn se estompeazå în câteva minute ¿i nu mai este „declan¿abil“ dupå primele zile de via¡å.
Maladia Leiner-Moussous. Debuteazå uneori
din prima såptåmânå de via¡å prin placarde eritematoase stacojii ce ocupå fundul marilor pliuri
proximale (axilare ¿i inghinale). În acest stadiu,
scuamele „grase“ ale pielii capului, afectarea ¿an¡urilor retro-auriculare ¿i absen¡a candidozei pot
orienta diagnosticul. Extensia „medalioanelor“ la
distan¡å, apari¡ia unei omfalite, transformarea elementelor care devin eritemato-scuamoase vor
adåuga elemente suplimentare de caracterizare.
Eritemul în placarde ¿i fotosensibilitatea la
nou-nåscut. Din primele ore de via¡å, pe pår¡ile
descoperite apar zone întinse eritematoase, cu topografie particularå: fa¡a, dosul palmei sunt preferen¡ial afectate. Recidivele sunt declan¿ate de
luminå.

IDENTIFICAREA CAUZEI ERITEMULUI
Sunt necesare trei observa¡ii:
1. eritemul poate fi asociat cu o altå leziune
elementarå, realizându-se în acest caz o
leziune primarå mixtå, ca cea a eczemei,
care este eritemato-microveziculoaså, aceea
a psoriazisului care este eritemato-scuamoaså;
în perioada neonatalå, o leziune debutantå
mixtå are un aspect pu¡in sepcific, la maximum un aspect eritemato-granitat;
2. pielea la nou-nåscut are un derm lax, a¿a cå
o papulå edematoaså se estompeazå rapid
pentru a låsa loc unei macule u¿or edematoase (urticarie la nou-nåscut) sau mai mult
maculoase decât papuloase; acest fapt este
demonstrat prin difuziunea unei papule edematoase ob¡inute prin efectuarea unei intradermoreac¡ii în tegumentele nou-nåscutului;
3. o leziune secundarå este pu¡in specificå; de
asemenea, aspectul unei descuama¡ii secundare nu are valoare etiologicå. Discu¡ia se
continuå în func¡ie de topografia ¿i aspectul
eritemului (tabelul 1).
Tabelul 1. Etiologia eritemelor

REVISTA ROMÂNÅ DE PEDIATRIE – VOL. LVIII, NR. 3, AN 2009

Sindromul Rothmund-Thomson. Eritemul este
regåsit pe obraji, dar ¿i pe fa¡a externå a bra¡elor
¿i gambelor. Eritemul persistå, ¿i, în timp, poate fi
notatå fotoagravarea sa; secundar acest eritem va
deveni reticulat/în formå de re¡ea, apoi va apårea
o poikilodermie. În varianta Thomson existå
dismorfii osoase ce afecteazå în particular radiusul,
iar aspectul fe¡ei este „îngust“ cu un nas sub¡ire ¿i
convex/aspect „în cap de pasåre“. În sindromul
Rothmund, hipotricoza poate fi deja accentuatå.
În cele douå cazuri, transmisiunea este autozomal
recesivå.
Xeroderma pigmentosum. Fotosensibilitatea
existå de la na¿tere; ea se traduce prin eritem al
zonelor descoperite ¿i mai ales prin fotofobie, care
poate fi foarte repede observatå.
Transmisiunea se face dupå modelul autozomal
recesiv; anomalia biochimicå rezidå într-o tulburare de „reparare“ la nivelul ADN al dimerilor
thymidinei, fotonic induse. În aceste cazuri trebuie
luate måsuri fotoprotectoare din primele luni de
via¡å pentru a evita survenirea în perioada micii
copilårii a neoplaziilor cutanate ¿i a tulburårilor
trofice corneene.
Accidentele de fotosensibilizare. Sunt determinate de o tulburare a metabolismului triptofanului ¿i se manifestå mai tardiv; la vârsta de sugar
scutecele de culoare albåstruie pot da o indica¡ie
pentru diagnosticul maladiei Hartnup.
Porfiria eritropoeticå congenitalå Gunther.
Prezintå manifeståri din primele zile de via¡å;
urinile sunt ro¿ii ¿i pot pune în discu¡ie eronat un
sindrom hemoragic. Expunerea la luminå se asociazå cu eritem al regiunilor descoperite, ce devin
foarte repede „buloase“.
Diagnosticul poate fi invocat prin fluorescen¡a
urinilor ¿i mai ales a hematiilor, prin cre¿terea
concentra¡iei eritrocitare a porfirinelor (copro- ¿i
uroporfirine eritrocitare) ¿i este confirmat prin scåderea activitå¡ii uroporfirin sintetazei.
Evolu¡ia va fi complicatå prin tulburåri trofice
importante legate de accidentele de fotosensibilitate ¿i prin posibilitatea de anemie hemoliticå.
Betacarotenul amelioreazå fotosensibilitatea fårå
a o suprima total.
Eritemul teleangiectazic Bloom. Reprezintå un
eritem jugal bilateral asociat cu un nanism intrauterin ¿i o dismorfie. Expunerea solarå în cursul
primei vârste agraveazå eritemul.
Eritemele infec¡ioase dispuse în placarde. La
periferia unui focar stafilococic, un placard scarlatiniform poate evoca la un nou-nåscut sindromul
Ritter-Lyell dacå stafilococul excretå o toxinå
exfoliantå (stafilocoul tip II, lysotop). La periferia

247

unui focar streptococic, apari¡ia unui eritem anun¡å o
celulitå streptococicå; streptococul beta-hemolitic din
grupa A, excretând toxina eritrogenå, poate declan¿a
la nou-nåscut o veritabilå scarlatinå streptococicå dacå
mama nu are anticorpi contra acestei toxine.
Eriteme maculoase
Eritemele maculoase, dupå diametrul ¿i colora¡ia maculelor, pot fi calificate în: morbiliforme
sau rozeoliforme. Aceastå distinc¡ie este dificilå
la nou-nåscut.
Eritemul alergic (sau „toxic“) al nou-nåscutului.
Eritemul alergic sau toxic al nou-nåscutului are
o frecven¡å divers apreciatå (4-72%), dar care pare
mare; etiologia sa este necunoscutå. Dermatoza
apare cel mai frecvent între a 24-a ¿i a 48-a orå de
via¡å, în general în primele 4 zile, uneori pânå în a
14-a zi.
– Leziunile, în numår foarte variabil (de la câteva
la numeroase), au sediul în orice parte a corpului,
cu excep¡ia palmelor ¿i plantelor pentru unii; ele
intereseazå în special toracele, regiunea lombarå,
coapsele. Fiecare element este o maculå eritematoaså, neregulatå, de câ¡iva milimetri la 3 cm
ca diametru, centratå printr-o papulå albicioaså cu
alurå urticarianå (forma eritemato-papuloaså) sau
mai rar prin o pustulå albicioaså.
– Elementul regreseazå în câteva ore, dar se pot
observa mai multe puseuri succesive, pânå la o
duratå totalå de câteva ore pânå la câteva zile (3-6
în medie).
Diagnosticul pozitiv se bazeazå pe: aspectul
clinic, eozinofilie sanguinå netå ¿i constantå, prelevarea de lichid dintr-o pustulå ce demonstreazå
o eozinofilie importantå ¿i absen¡å de germeni,
chiar pe biopsia unui element, ce obiectiveazå o
infiltra¡ie eozinofilicå.
Eriteme infec¡ioase
Sifilisul congenital precoce. Se poate distinge
o erup¡ie maculo-papuloaså constituitå din elemente de 1-2 cm diametru, de colora¡ie aråmie,
ce se poate înconjura de un gulera¿ de descuamare. Aceastå erup¡ie se poate asocia pemfigusului
pulmo-plantar sau îl urmeazå. La nivelul fe¡ei, eritemul poate så se asocieze cu scuame seboreice
ce pot aduce în discu¡ie pe nedrept o dermitå seboreicå ce înso¡e¿te o maladie Leiner-Moussous. Semnele asociate sunt acelea ale fetopatiei sifilitice.
Infec¡iile virale declan¿eazå fetopatii exantematice.
– Infec¡ia cu citomegalovirus asociazå o erup¡ie
eritematoaså maculo-papuloaså, cu o purpurå ¿i
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icter. Diagnosticul se va efectua pe: serologie ¿i
prezen¡a de celule cu incluzii în urinå.
– Rubeola congenitalå evolutivå comportå o
erup¡ie maculo-papuloaså difuzå, eritematoaså sau
purpuricå. Noduli cutana¡i albåstrui de eritropoezå
dermicå pot så se asocieze în formele grave. Diagnosticul se bazeazå pe serologia pozitivå ¿i pe
prezen¡a virusului în urinå.
– În mod excep¡ional, se semnaleazå la nounåscu¡ii mamelor afectate de rubeolå o erup¡ie morbiliformå.
Toxoplasmoza congenitalå. Prezintå semne
neurologice, corioretinitå, microcefalie cu calcificåri, hepatosplenomegalie ¿i semne hematologice.
Eritemul maculo-papulos realizat poate afecta
palmele ¿i plantele; este rar, el persistå 8-15 zile.
Alte cauze
Eriteme toxicodermice. La adult ¿i copil eritemul
morbiliform toxicodermic se observå în medie la 8
zile dupå ingestia/administrarea medicamentoaså. La
nou-nåscutul unei mame sensibilizate, erup¡ia poate
fi mai precoce; eritemul se instaleazå din primele
zile, este maculo-papulos, situa¡ie care face dificilå
diferen¡ierea dintre eritemul morbiliform ¿i urticarie.
În literaturå sunt citate, în perioada neonatalå, o
asemenea erup¡ie dupå ampicilinå ¿i ca prim semn
de intoleran¡å la proteinele laptelui de vacå; Wallach
(1984) a observat un caz similar la 48 de ore dupå
terapia asociatå cu oxacilinå ¿i gentamicinå.
Lupusul eritematos (LE). Semnele cutanate ale
lupusului eritematos neonatal pot avea aspectul
maculelor primitiv eritematoase, violete, ce apar
în primele 24 de ore de via¡å ¿i în majoritatea
cazurilor în primele såptåmâni. Colora¡ia violetå,
topografia „în ochelari“, predominan¡a nonexclusivå pe fa¡å, persisten¡a ¿i apari¡ia secundarå
a unei atrofii cu scuame, uneori punctate, sunt tot
atâtea elemente de orientare.
În perioada neonatalå, o asemenea erup¡ie
impune cercetarea unei afectåri a fasciculului His.

Prezen¡a unui LE matern, punerea în eviden¡å de
anticorpi anti-SSA ¿i SSB, histologia cu imunofluorescen¡å directå, permit legarea/ata¿area acestui
eritem maculos subacut la LE neonatal.
Eriteme maculoase recidivante. Prieur ¿i
Grisceli (1981) au raportat o nouå entitate ce asociazå într-un context inflamator cronic poliartritå,
meningitå cronicå, hepatosplenomegalia ¿i o
erup¡ie maculo-papuloaså urticarianå ¿i recidivantå
cu debut în perioada neonatalå. Aspectul cutanat
al maladiei Still exantematice ar fi identic, dar
debutul este mai tardiv (Prieur ¿i Griscelli, 1981).
Eriteme cu aspectul unor figuri. Eritemul
reproduce pe tegumente o figurå inelarå, de hartå
geograficå, în „¡intå“, de inel complet. Multe
dintre aceste „figuri“ pot fi asociate.
– Urticaria. Poate lua aspect inelar (eritemul
marginat Marsfan).
– LES al nou-nåscutului. Poate avea un aspect
inelar (Avenel ¿i colab., 1983). Un aspect identic
a fost observat la nou-nåscu¡i din mame cu o boalå
auto-imunå diferitå de LE (Hammar et al, 1977).
– Deficitul în C3, poate så se asocieze cu un
eritem inelar.
– Eritrokeratodermia circinatå variabilå
Mendes de Costa. Este inauguratå în perioada
neonatalå prin eriteme geografice recidivante,
placarde keratozice cu apari¡ie tardivå.
– Eritemul gyratum perstans (tipul Colcott Fox).
Debuteazå din primele zile de via¡å; eritemul inelar
este centrifug, recidivant pe mai mul¡i ani.
Se poate asocia cu o glositå marginalå benignå,
de origine necunoscutå; au fost publicate observa¡ii familiale (Larregue et al, 1977).
– Eritemul inelar centrifug Darier. Poate afecta
sugarul, dar la nou-nåscut nu a fost citat. La nounåscut, în¡epåturile produse de artropode sunt posibile ¿i ele pot realiza un eritem inelar, ca element
unic, autolimitat în timp (tipul Liptchutz).
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