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 In vivo διαγνωστική μέθοδος εξέτασης 
του δέρματος υπό φωτισμό και 
μεγέθυνση
Αποκαλύπτει χρώματα, δομές, πρότυπα  Αποκαλύπτει χρώματα, δομές, πρότυπα 
μη ορατά δια γυμνού οφθαλμού



 Οι χρήσεις της επεκτείνονται:

Διάγνωση Θεραπεία Παρακολούθηση



 Επιλογή της θεραπείας
 Επιλογή της μη θεραπείας (αποφυγή 

άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων
 Αξιολόγηση του αποτελέσματος της 

θεραπείας
 Πρόγνωση
 Παρακολούθηση (υποτροπή? – νέα 

βλάβη?)



 Επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου
 Χειρουργική ή συντηρητική θεραπεία?
 Για ΜΜ και SCC, η πλήρης χειρουργική  Για ΜΜ και SCC, η πλήρης χειρουργική 

εξαίρεση πρώτη και μόνη επιλογή
 Στο BCC δυνατότητα επιλογής 

συντηρητικής μεθόδου
 Επομένως σημαντική η διάκριση 

ανάμεσα σε ΜΜ και NMSC, καθώς και 
μεταξύ SCC και BCC



 Ενδοεπιθηλιακά ή ελάχιστα διηθητικά 
καρκινώματα

Επιφανειακό και ελάχιστα διηθητικό BCC
In situ SCC (Bowen)

 Ανεγχείρητοι όγκοι

In situ SCC (Bowen)
Κακοήθης φακή

Μεγάλο μέγεθος
Εντόπιση στο πρόσωπο
Μεγάλος αριθμός βλαβών
Μεγάλη ηλικία - Κακή γενική υγεία
Αισθητικό αποτέλεσμα - Λειτουργικότητα
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 Οζώδες 
 Μελαγχρωματικό
 Επιφανειακό
 Σκληροδερμοειδές
 Ινοεπιθηλίωμα Pinkus

Οζώδες (οζοκυστικό)
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 Οζώδες (οζοκυστικό)
 Επιφανειακό
 Σκληροδερμοειδές
 Διηθητικό
 Ινοεπιθηλίωμα Pinkus
 Υποτροπιάζον
 Φαγαιδενικό έλκος
 Σύνδρομο πολλαπλών βασικοκυτταρικών

(Gorlin)



Lallas A et al. Update on non-melanoma skin cancer and the value of dermoscopy
in its diagnosis and treatment monitoring. Expert Rev Anticancer Ther 2013



ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Lallas A et al. The dermatoscopic universe of basal cell carcinoma. Dermatol Pract Concept 2013;4:2

ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



 Ο συχνότερος καρκίνος στον άνθρωπο
 Αντιστοιχεί στο 80% των καρκίνων του 

δέρματος
 Μεθίσταται σε <0,1%
 Ευθύνεται μόλις για το 0,1% των θανάτων 

από καρκίνο του δέρματος





 Τοπική ανοσοθεραπεία
 Ενδοβλαβική χημειοθεραπεία
 Κρυοθεραπεία

Ανοσο-κρυοθεραπεία Ανοσο-κρυοθεραπεία
 Ηλεκτροχειρουργική (απόξεση και 

διαθερμοπηξία)
 Ακτινοθεραπεία
 Φωτοδυναμική θεραπεία
 Αναστολείς μονοπατιού Hedgehog



 Διάκριση της κλινικής μορφής του BCC

Οζώδες και ελκωτικό
Μελαγχρωματικό Διηθητικό

 Οι συντηρητικές θεραπείες έχουν κυρίως 
θέση  στο επιφανειακό και ελάχιστα 
διηθητικό BCC

Μελαγχρωματικό
Σκληροδερμοειδές
Ινοεπιθηλίωμα Pinkus

Επιφανειακό

Διηθητικό



ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ BCC
- Διακλαδιζόμενα αγγεία
- Καστανόφαιες ωοειδείς 
φωλεές
- Eξέλκωση
- Καστανόφαιες κουκίδες και 
σφαιρίδια

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ BCC
- Δομές σαν φύλλα
- Δομές σαν τροχοί



 Λεπτές ευρυαγγείες
 Διαβρώσεις
 Σημείο ίνας (fiber 

sign)sign)



Lallas A et al, 2012,
Zalaudek I. Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011



Καστανόφαιες
ωοειδείς φωλεές

Χ11,9 μεγαλύτερη 
πιθανότητα για διηθητικό 

BCC

Διακλαδιζόμενα 
αγγεία

Χ 3,2 μεγαλύτερη 
πιθανότητα για διηθητικό 

BCCαγγεία

Εξέλκωση

Λεπτές ευρυαγγείες

Δομές σαν φύλλα

BCC

Χ 2,1 μεγαλύτερη 
πιθανότητα για διηθητικό 

BCC

Χ 2,6 μεγαλύτερη 
πιθανότητα για επιφανειακό 

BCC

Χ 6,6 μεγαλύτερη 
πιθανότητα για επιφανειακό 

(μελαγχρωματικό) BCC

















 Καθορισμός των ορίων της βλάβης
 Χρήσιμη κυρίως στο σκληροδερμοειδές, 

αλλά και στο οζώδες BCC

Carduzzi M et al, 2011



Αγγεία BCC

• Καλώς 
εστιασμένα

• Διακλαδιζόμενα
• Έντονα ερυθρά• Έντονα ερυθρά

Αγγεία γύρω 
δέρματος

• Θολά
• Λιγότερο 

εστιασμένα
• Σχεδόν καθόλου

διακλαδώσεις

Lallas A et al. The dermatoscopic universe of basal cell carcinoma. Dermatol Pract Concept 2013;4:2









Longo C et al, 2013



Longo C et al, 2013



 Έχει ένδειξη στη θεραπεία προκαρκινικών
βλαβών, ενδοεπιθηλιακών καρκινωμάτων 
και του BCC (Christensen E et al, 2010)

 H αποτελεσματικότητα στο μελαγχρωματικό H αποτελεσματικότητα στο μελαγχρωματικό
BCC είναι μόλις 14% (Kaviani A et al, 2005)

 Πιθανά η μελανίνη ανταγωνίζεται την 
απορρόφηση του φωτός από τα κύτταρα 
του όγκου

 Η Δερματοσκόπηση αυξάνει την πιθανότητα 
ανίχνευσης μελάγχρωσης έως 30% (Lallas A 
et al, 2013)



Στο 30% των μελαγχρωματικών BCC, η 
μελανίνη φαίνεται μόνο δερματοσκοπικά

Lallas A et al. The dermatoscopic universe of basal cell carcinoma. Dermatol Pract Concept 2013;4:2



 Χρησιμοποιείται για τις μη επεμβατικές 
θεραπείες του καρκίνου του δέρματος και 
των προκαρκινικών βλαβών
Στη χειρουργική θεραπεία εκτιμώνται  Στη χειρουργική θεραπεία εκτιμώνται 
ιστολογικά τα όρια της χειρουργικής 
εκτομής



 Μελαγχρωματικές δομές (κυανόφαιες
ωοειδείς φωλέες και σφαιρίδια)

 Μεγάλες ελκώσεις
 Διακλαδιζόμενα αγγεία (καλώς 

εστιασμένα)

1. Betti R et al. Basosquamous cell carcinoma: a survey of 76 patients and a comparative analysis of basal 
cell carcinomas and squamous cell carcinomas. Eur J Dermatol 2013;23:83-6

2. Lallas A et al. The dermatoscopic universe of basal cell carcinoma. Dermatol Pract Concept 2013;4:2
3. Apalla Z et al. Applicability of dermoscopy for evaluation of patients’ response tononablative therapies for 

the treatment of superficial basal cell carcinoma. Br J Dermatol 2014;170:809-815 



Μελαγχρωματικό BCC

Δομές σαν τροχοί
Δομές σαν φύλλα

Κυανόφαιες ωοειδείς φωλέες

Κυανόφαια σφαιρίδια/κοκκία



Ο όγκος επιμένει στα σημεία όπου τα δερματοσκοπικά
ευρήματα υποδήλωναν εν τω βάθει νεοπλασματικές
βλάστες 

Οι επιφανειακές δομές 
μελάγχρωσης 
υποχώρησαν άμεσα



ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
(Residual Disease-Associated Dermoscopic Criteria – RDADC)

Αξιολογούνται:

• Μελαγχρωματικές δομές

• Εξέλκωση

• Διακλαδιζόμενα αγγεία

Δεν αξιολογούνται:

• Λευκές/ερυθρές χωρίς δομή 

περιοχές

• Λεπτές ευρυαγγείες

-100% επιτυχία στη διάγνωση υπολειμματικής νόσου
- 28% των βλαβών που επέμειναν είχαν χαρακτηριστεί ως 
«κλινικώς ελεύθερες νόσου», αλλά είχαν RDADC



• ΟΧΙ Μελαγχρωματικές 
δομές

• ΟΧΙ μεγάλες ελκώσεις

• ΟΧΙ διακλαδιζόμενα 
αγγεία



OXI RDADC





Προ θεραπείας 3 μήνες μετά θεραπεία

Apalla Z et al. Applicability of dermoscopy for evaluation of patients’ response tononablative therapies for the 
treatment of superficial basal cell carcinoma. Br J Dermatol 2014;170:809-815 



Μήνας 0

Μήνας 3

Μήνας 12

Apalla Z et al. Applicability of dermoscopy for evaluation of patients’ response to non-ablative therapies for the treatment of
superficial basal cell carcinoma. Br J Dermatol 2014;170:809-815 









 Αριθμός ΑΥ
 Τύπος ΑΥ
 Καρκινικό πεδίο

Αποτελεσματικότητα Αποτελεσματικότητα
 Ασφάλεια
 Ευκολία θεραπευτικού σχήματος
 Συμμόρφωση ασθενούς
 Αισθητικό αποτέλεσμα
 Διαθεσιμότητα - κόστος



 Προσδιορισμός του τύπου και του 
αριθμού των ΑΥ ή της ύπαρξης 
καρκινικού πεδίου
Αξιολόγηση του αποτελέσματος της  Αξιολόγηση του αποτελέσματος της 
θεραπείας

 Μακροχρόνια παρακολούθηση (κλινική –
δερματοσκοπική)













IMIQUIMOD

Kaçar N et al. Dermatoscopy for monitoring treatment of actinic keratosis with imiquimod. Clin Exper Dermatol

2012;37:567-9

Ευχερέστερη κάθαρση σημείων κερατινοποίησης 
• Λέπι
• Κερατωτικά βύσματα
Δυσκολότερα για σημεία νεοαγγειογέννεσης





Chu-Sung Hu S et al. Dermoscopy as a diagnostic and follow-up tool for pigmented Bowen’s disease in acral region. Dermatol Surg
2008;34:1248-53



 ΑΥ τύπου Ι: μια φορά το χρόνο
 ΑΥ τύπου ΙΙ: κάθε 6 μήνες
 ΑΥ τύπου ΙΙΙ: κάθε 3-4 μήνες ΑΥ τύπου ΙΙΙ: κάθε 3-4 μήνες



 Διάκριση μεταξύ BCC και SCC
 Διάκριση μεταξύ in situ και διηθητικού 

SCC
 Καθορισμός των εγχειρητικών ορίων
 Αξιολόγηση του αποτελέσματος της μη 

χειρουργικής θεραπείας
 Μακροχρόνια παρακολούθηση



 17% των ασθενών που τα όρια της βλάβης 
ορίστηκαν κλινικά είχαν εμπλοκή των ορίων

 6% εμπλοκή των ορίων με χρήση με χρήση 
ψηφιακής δερματοσκόπησηςψηφιακής δερματοσκόπησης

Carducci M et al, 2013





 Στηρίζεται στη συνεκτίμηση:
 Συμμετρία – Ασυμμετρία
 Μονοχρωμία – Ποικιλοχρωμία Μονοχρωμία – Ποικιλοχρωμία
 Συνολικό πρότυπο: πολυσύνθετο ή μη 

ειδικό ή ειδικό της θέσης
 Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά: ειδικά 

του μελανώματος κριτήρια (1 ή 
περισσότερα)



 Άτυπο δίκτυο
 Ακανόνιστες γραμμώσεις (ψευδοπόδια) 
 Ακανόνιστες κουκίδες και σφαιρίδια Ακανόνιστες κουκίδες και σφαιρίδια
 Ομοιογενής (χωρίς δομή) 

μελαγχρωματική κηλίδα
 Κυανόλευκο πέπλο
 Υποστροφή
 Κρυσταλλικές δομές 

















 Επίπεδο τμήμα = 
Υποστροφή

Ανοσολογική 
καταστροφή 
μελανοκυττάρων →

 Επηρμένο τμήμα = 
κυανόλευκο πέπλο

Διήθηση ανώτερου 
(γκρί χρώμα) και 
μέσου (κυανό μελανοκυττάρων →

υποχρωμία + 
φαγοκυττάρωση 
από μακροφάγα
(μελανοφάγα)→ γκρί
«κόκκοι πιπεριού»

μέσου (κυανό 
χρώμα) από 
μελανοκύτταρα + 
συμπαγής 
ακάνθωση και 
υπερκεράτωση
επιδερμίδας (λευκό 
χρώμα) 





 Το πάχος Breslow είναι ο σημαντικότερος 
προγνωστικός δείκτης

 Αντιστοίχιση πάχους (βάθους διήθησης) 
με δερματοσκοπικά ευρήματα (χρώματα με δερματοσκοπικά ευρήματα (χρώματα 
και δομές)

 Η Δερματοσκόπηση δίνει την δυνατότητα 
εκτίμησης του πάχους και διάκρισης σε: 
λεπτό – ενδιάμεσου πάχους - παχύ



★ Έναρξη μέτρησης από την κοκκώδη στιβάδα της επιδερμίδας







 Χρώματα: Καστανό, μαύρο
 Δομές: άτυπο δίκτυο, καστανόμαυρες

περιοχές χωρίς δομή, ακανόνιστες 
κουκίδες ή σφαιρίδια ή γραμμώσεις, κουκίδες ή σφαιρίδια ή γραμμώσεις, 
υποστροφή 





 Χρώματα: καστανό, μαύρο, γκρι, κυανό, 
λευκό 

 Συνολικό πρότυπο: πολυσύνθετο
 Δομές: καστανόμαυρες περιοχές χωρίς 

δομή, ακανόνιστες κουκίδες ή σφαιρίδια 
ή γραμμώσεις, υποστροφή, κυανόλευκο 
πέπλο, κρυσταλλικές δομές, αντίστροφο 
δίκτυο





 Μονόχρωμος (μαύρος ή ερυθρός) ή 
πολύχρωμος όγκος

 Μη ειδικό συνολικό πρότυπο
 Χωρίς ειδικά δερματοσκοπικά ευρήματα
 Μαύρες ή κυανές κηλίδες ή περιοχές 

χωρίς δομή
 Πολύμορφα αγγεία και 

ερυθρογαλακτόχροες περιοχές 
(αμελανωτικό μελάνωμα)





 Επιλογή θέσης για λήψη βιοψίας
 Προσδιορισμός ορίων βλάβης και 

εγχειρητικών ορίων





Πρότυπο Παράλληλων Ακρολοφιών

Ακανόνιστη διάχυτη υπέρχρωση + Ακανόνιστα σφαιρίδια





Όρια βλάβης / ΔΔ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΦΑΚΗ
vs. ΗΛΙΑΚΗ ΦΑΚΗ

Γκρι κύκλοι – Ασύμμετρη θυλακική υπέρχρωση  LM



Εξαφάνιση 
δερματοσκοπικών
ευρημάτων Επιτυχής θεραπεία

Επανεμφάνιση 
δερματοσκοπικών
ευρημάτων 

Υποτροπή







Εβδομάδα 12

Εβδομάδα 6

Εβδομάδα 0



Εβδομάδα 6Εβδομάδα 0













 Όγκοι του δέρματος
 Προκαρκινικές βλάβες
 Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες
 Παθήσεις τριχών
 Παρασιτικές δερματοπάθειες

Απουσία των δερματοσκοπικών ευρημάτων της οξείας 
φάσης ή της νόσου γενικότερα

Παρουσία συνεπειών νόσου ή θεραπείας π.χ. ουλής
Αποκατάσταση εικόνας φυσιολογικού δέρματος





Piccolo D, Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011



Piccolo D, Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011





Piccolo D, Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011



Piccolo D, Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011



Piccolo D, Master of Dermoscopy and Preventive Dermatoncology 2011



 Τα δερματοσκοπικά ευρήματα 
αντιστοιχούν με το επίπεδο που 
εντοπίζεται το φλεβικό δίκτυο στο χόριο
Βοηθούν στην πρόβλεψη της  Βοηθούν στην πρόβλεψη της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία με laser





PORT-WINE STAIN

Επιφανειακός Τύπος
(στιγμοειδή αγγεία)

Εν τω βάθει τύπος
(γραμμοειδή αγγεία)

Shirakawa M et al. Utility of dermoscopy before and after laser irradation treatment in Port-Wine Stains. Ann Dermatol 2012;24:7-10



Δερματοσκοπικό πρότυπο από κουκίδες 
και σφαιρίδια



Λευκόφαιο πέπλο και δακτύλιοι 



0

11

2



Κεντρικό τροφοφόρο αγγείο





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


