
Spitalul Clinic Colentina. Secția Clinică Dermatovenerologie II  
Șef Secție Clinică: Prof. Univ. Dr. G.S.Țiplica 
 

 
Eritemul nodos 

 
 
Definiţie şi cauze 

Eritemul nodos (EN) este o afecţiune inflamatorie a pielii manifestată prin apariţia de 
noduli roșietici la nivel pretibial şi, mai rar, pe coapse şi antebraţe.  

Cel mai frecvent, EN este determinat de: infecţii faringiene (streptococice sau virale), 
sarcoidoză, tuberculoză. Mai  puţin frecvent, EN poate fi determinat de: sarcină, folosirea 
contraceptivelor orale timp de 2-3 luni sau mai mult, alte medicamente (sulfonamide, salicilaţi, 
săruri de aur), etc. 

 
Factori de risc 

 Grupa de vârstă cuprinsă între 20 şi 45 de ani  
 Sexul feminin (femeile sunt de 3 până la 6 ori mai frecvent afectate decât bărbaţii). 

 
Care sunt semnele şi simptomele EN? 
 Nodulii roşietici apar pe zonele pretibiale, genunchi şi glezne. Sunt calzi, dureroşi, rotund 
– ovalari, uşor mai ridicaţi faţă de tegumentul din jur. Când apar, au culoarea roşu aprins. 
Numarul lor poate varia între 2 şi 50, având diametrul de până la 4-5 cm. 
 Leziunile pot continua să apară timp de 10 zile. Din a doua săptămână, culoarea începe să 
se schimbe, devenind galben-verzui pentru ca apoi să pălească şi să dispară (ca o vânătaie care se 
vindecă).  
 Apariţia EN poate fi precedată cu până la 7 – 14 zile de o infecţie a tractului respirator 
superior sau de o perioadă mai lungă de stare generală alterată, scădere ponderală, tuse seacă, 
diaree, dureri abdominale difuze. 
 Pot apare dureri articulare (în special la nivelul genunchilor), care să persiste luni de zile 
după remiterea EN, dar care trec in totalitate. Durerile si edemul de la nivelul picioarelor pot 
persista câteva săptămâni, in special dacă pacientul nu rămâne in repaus. 
 În rare situaţii, 2 sau 3 leziuni se pot uni si pot forma o zona în extindere treptată în 
câteva zile, pentru ca apoi să înceapă să pălească. 
 
Diagnostic  

Diagnosticul este de obicei clinic, dar, în funcţie de gravitatea bolii, medicul s-ar putea să 
solicite şi alte investigaţii, cum ar fi: exudat faringian, examen de spută şi/sau IDR la tuberculină 
(dacă suspicionează tuberculoza), radiografie pulmonară, teste de sânge (hemoleucograma, VSH, 
proteina C reactivă, ASLO, teste pentru virusuri, etc). 
 
Tratament  

De multe ori, EN este o boală autolimitată. Tratamentul va fi prescris de către medicul 
dvs. în funcţie de gravitatea ei. Tratamentul va fi început doar la indicaţia şi sub supravegherea 
medicului curant. 

Opțiuni terapeutice: 
 Un tratament cu iodură de potasiu timp de 3-4 săptămâni este de multe ori eficient în 
obţinerea remisiunii; 
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 Antiinflamatoare; 
 În unele cazuri se pot recomanda si antibiotice (oral sau injectabil), repausul la pat, 
bandaj compresiv sau purtarea unor ciorapi elastici. 

Cazurile uşoare pot trece în 3 săptămâni, cele mai severe – in aproximativ 6 săptămâni. În acest 
interval pot apărea noi leziuni, în special dacă pacientul nu rămâne in repaus. 
 
Măsuri de prevenţie: 
 Limitarea activităţii fizice în perioada în care boala este activă poate preveni apariţia de 
noi leziuni. 


