
Καραμποΐκη Βασιλική
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος  



 Γυναίκα ετών 32  
προσήλθε στο ιατρείο 
στα πλαίσια 
προληπτικού ελέγχου 
σπίλων
Φωτότυπος III

 Ατομικό ιστορικό: 
1 ΚΤ
Καπνίστρια

 Φωτότυπος III

 Οικογενειακό 
ιστορικό: ψωρίαση





Γκριζοκύανους  και καφέ κίτρινους οβάλ σχηματισμούς σε ροζ φόντο

ΔερματοσκοπικήΔερματοσκοπική εικόνα: τι βλέπουμε;εικόνα: τι βλέπουμε;



 βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
 όγκος εξαρτημάτων 
 ;
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 Έγινε χειρουργική αφαίρεση κ ιστολογική 
εξέταση της βλάβης

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δερματοίνωμα



Μετρίου βαθμού υπερκεράτωση & 
ήπια ακάνθωση της επιδερμίδας. 
Στο χόριο δεσμίδες παχυσμένων
& υαλοειδοποιημένων
κολλαγόνων συνδετικών ιστών κ 
αρκετά διατεταμένα τριχοειδή

Υαλοειδοποιημένες δεσμίδες 
κολλαγόνων συνδετικών ινών. 
Στο κέντρο εναποθέσεις κοκκίων 
αιμοσιδηρίνης &σιδηροφάγα
ιστιοκύτταρα (αρχείο κ 
Γρηγοράκη)



 Καλοήθης όγκος άγνωστης αιτιολογίας ,
 Απότοκο τραυματισμού, δήγματος εντόμου, 

είσφρυσης τρίχας
 Προτίμηση στα κάτω άκρα, σταθερή εικόνα 

για πολλά χρόνια, χαρακτηριστική κ για πολλά χρόνια, χαρακτηριστική κ 
βοηθητική στη διάγνωση η ψηλάφηση

 Στα μεγάλου κυρίως μεγέθους, σημαντική η 
διαφορική διάγνωση από το 
δερματοινοσάρκωμα (dermatofibrosarcoma
protuberans)



Ιστολογική εικόνα
Επιδερμιδική υπερπλασία, υπερμελαγχρωση

βασικής στοιβάδας(periferal reticular 
hyperpigmentation), 

Ιστιοκυτταρικη υπερπλασία, παχυνση δεσμίδων 
κολλαγόνου(central white patch)



Κλασσική εικόνα 
δερματοινώματος

Άλλες αναφερόμενες 
εικόνες



Βλάβη ασθενούς



Νέα Νέα δερματοσκοπικήδερματοσκοπική εικόνα εικόνα 
δερματοινώματοςδερματοινώματος ;;





 Ενίσχυσε την υποψία της κλινικά άτυπης 
βλάβης (ασχημόπαπο) στην πλάτη της 
ασθενούς κ στην απόφαση για χειρουργική 
αφαίρεση

 Δικαιολογεί την αφαίρεση( & την όποια  Δικαιολογεί την αφαίρεση( & την όποια 
ταλαιπωρία του ασθενούς)λόγω της 
δερματοσκοπικής ομοιότητας με κακοήθεις 
βλάβες(ΒCC)





 Γυναίκα 29 ετών, φωτότυπος ΙΙΙ
 Ατομικό ιστορικό: πολυκυστικές ωοθήκες, 

ακμή
 Οικογενειακό ιστορικό: ψωρίαση , 

θυρεοειδίτιδα Hashimoto, BCCθυρεοειδίτιδα Hashimoto, BCC
 Αρχική επίσκεψη λόγω ακμής το 2015
 Κλινική κ δερματοσκοπική εξέταση σπίλων 

2017
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 Λόγω άτυπης εικόνας
 Μικρής αύξησης μεγέθους 

ΕΓΙΝΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ



 Μικροσκοπική εξέταση : Η μικροσκοπική 
εξέταση αντίστοιχα προς την

περιγραφείσα αλλοίωση έδειξε ότι πρόκειται για               
βλάβη με ιστομορφολογικούς
χαρακτήρες συμβατούς με τους παρατηρούμενους χαρακτήρες συμβατούς με τους παρατηρούμενους 
επί κυανού σπίλον δέρματος
χωρίς στοιχεία ατυπίας







 Η δερματοσκοπική εικόνα συνδυάζεται 
πάντα με ιστορικό μακρόχρονης 
αμετάβλητης βλάβης

 Αυτό το αναμνηστικό κριτήριο βοηθά να 
αποκλείσουμε το οζώδες ΜΜ, το 
μεταστατικό ΜΜ και το BCC, που μεταστατικό ΜΜ και το BCC, που 
συνδυάζονται με γρήγορη αύξηση, ιστορικό 
αφαίρεσης ΜΜ ή συνεχούς αύξησης

 Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη 
σταθερότητα κ την μακροχρόνια παρουσία 
η βλάβη πρέπει να αφαιρείται





Ευχαριστώ πολύ 


