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Σύγκρουση συμφερόντων με την 
ομιλία αυτή;

ΟΧΙΟΧΙ



Σενάριο
• Το σενάριο είναι η απλή περιγραφή μιας 

ιστορίας που θα κληθεί να παραλάβει ο 
σκηνοθέτης και να της δώσει σάρκα και οστά. 
Παρόλα αυτά ακολουθεί πιστά τους κανόνες 
αφήγησης όπως αυτοί περιγράφονται στην αφήγησης όπως αυτοί περιγράφονται στην 
Ποιητική του Αριστοτέλη

• Γενικώς έχει έναν ήρωα, ένα θέμα, μία υπόθεση, 
ένα περιβάλλον, τους υπόλοιπες χαρακτήρες που 

θα πλαισιώσουν τον ήρωα και ένα δραματικό 
γιατί.



16 χρονη κοπέλλα με ασυμπτωματικό εξάνθημα από μηνός. 
Υποχώρησε προσωρινά, με χρήση γαληνικού στεροειδούς
τοπικά, για να υποτροπιάσει στη συνέχεια.

ΣΕΝΑΡΙΟ 1







ΔΔ: Ροδόχρους Πιτυρίαση, Λειχηνοειδής πιτυρίαση, 
Σταγονοειδής Ψωρίαση, Λεμφοματοειδής βλατίδωση, Ψώρα



Η δερματοσκοπική εικόνα της Ροδ. Πιτυρίασης χαρακτηρί-
ζεται από το κιτρινωπό υπόβαθρο, τα κηλιδώδη αγγεία και 
το περιφερικό λέπι (σημείο ¨κολλάρου¨).(Lallas et al, BJD 2012)

Βαθμός Τεμηρίωσης 2 (Enzo Errichetti . Giuseppe Stinco. 
Dermatol Ther (Heidelb) (2016) 6:471–507



Γυναίκα 48 ετών. Μονήρης βλάβη ελαφρά κνησμώδης
στην κνήμη. Αποτυχία τοπικής mometazone. Αρν. 
ιστορικό λήψης φαρμάκων 

ΣΕΝΑΡΙΟ 2

Πιθανές διαγνώσεις: έμμονο φαρμακικό. Νομισματοειδές εκζεμα, Άλλο;



Δερματοσκοπική εικόνα του Κλασσικού ομαλού Λειχήνα :
Δίκτυο Wickham σε πορφυρό υπόβαθρο

ΒΤ 2



Κλασσικός Ομαλός Λειχήνας: Λευκάζουσες, μαργαριταροει-
δείς κατασκευές, σε ποικίλους σχηματισμούς Lallas, BJD 2012





ΛΕΙΧΗΝΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ: Στρογγυλές κίτρινες περιοχές με εικόνα 
άστρου. (Β.Τ: 5 )







Μελαγχρωματικός Λειχήνας: Διάχυτη, άμορφη, καφέ χρώση 
με σαφή, τραχειά κοκκία- σφαιρίδια. (Haldar JBMP 2013) (Β.Τ. 5 )



ΣΕΝΑΡΙΟ 3
60 χρονος άνδρας με ιστορικό αλλεργικού άσθματος: 
Από 3 μήνου, έντονα κνησμώδες διάσπαρτο εξάνθημα 
ανθιστάμενο στις αγωγές.





Κλινικές διαγνώσεις: Δερματίτιδα, Ψωρίαση, Παραψωρίαση







Δερματοσκοπική εικόνα Κ.Π. Ψωρίασης:  Διάχυτα λευκά λέπια και συμ-
μετρικά, ομαλά κατανεμημένα, κηλιδώδη αγγεία σε ερυθρό υπόβαθρο

Lallas, BJD 2012

ΒΤ 2



ΣΕΝΑΡΙΟ 4
30 χρονος άνδρας με ιστορικό άσθματος και κατάρρου,
έρχεται με επίμονο, κνησμώδες εξάνθημα από έτους



Κλινικές διαγνώσεις: Ψωρίαση, Δερματίτιδα





Η δερματοσκοπική εικόνα της Δερματίτιδας είναι εκείνη των 
κιτρινωπών λεπίων με εστιακά κηλιδώδη αγγεία

Lallas, BJD 2012

ΒΤ 2



ΣΕΝΑΡΙΟ 5 51 χρονος με ελαφρά κνησμώδες εξάνθημα στους
βραχίονες, ριζομήρια, οσφύ. Ύφεση το Καλοκαίρι.
Από έτους σε τοπ. στεροειδή με παροδική επιτυχία

Διαφ. Διάγνωση: Δερματίτιδα, Ψωρίαση,
Σπογγ. Μυκητίαση, Άλλο;





Spermatozoa like structures



Σπογγοειδής Μυκητίαση: Συνδυασμός λεπτών, κοντών, 
γραμμωτών αγγείων με…



…πορτοκαλλιο-κίτρινες ανομοιόμορφες περιοχές



Πλέον χαρακτηριστικό εύρημα της Σπ. Μυκητ.: Αγγεία όπως τα 
σπερματοζωάρια (B.Τ. 3) Lallas et al JEADV 2013



ΣΕΝΑΡΙΟ 6
Διαφορική διάγνωση: Ροδόχρους Ακμή, Ερεθιστική δερματίτιδα, 

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, Ερυθηματώδης Λύκος, άλλο; 

Από 3 ετίας εξάνθημα στους κροτάφους 80 χρονου. Ελεύθερα μύτη, 
μέτωπο. Πήρε αγωγή για Ακτ. κερατιάσεις. 



Κυρίαρχο δερματοσκοπικό εύρημα Ροδοχρόου Ακμής: 
Αγγειακά πολύγωνα





Πολυγωνικά Αγγεία. Μπορεί να συνυπάρχουν θυλακικά βύσματα,
διευρυσμένοι θύλακες, λέπια κά. (Β.Τ. 3) (Lallas et al JID 2014)



ΣΕΝΑΡΙΟ 7
Διαφορική διάγνωση: Ροδόχρους Ακμή, Ερεθιστική δερματίτιδα, 

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, Ερυθηματώδης Λύκος, άλλο; 

38 χρονος με σχεδόν σταθερό εξάνθημα από πολλών ετών, 
υπό τοπική  στεροειδική θεραπεία



Αγγεία σαφή και ευρέα , χωρίς διαμόρφωση πολυγώνων



Εκτός από τα μικρά κηλιδώδη και γραμμοειδή αγγεία: Λευ-
κωπές, άμορφες περιοχές,  πορτοκαλλιοκίτρινες ζώνες, θυ-

λακικά βύσματα : Σμηγματική Δερματίτιδα (ΒΤ 3)







Δερματομυοσίτιδα







Ερύθημα από τριχοειδική αιμορραγία



ΣΕΝΑΡΙΟ 8 70 χρονος με εξάνθημα από 6 μήνου,  
αντιμετωπιζόμενο με στεροειδή

Διαφ. Διάγνωση: Ροδόχρους ακμή, Σμηγμ. Δερματίτιδα, 
Ερ. Λύκος, Ακτ. Κερατιάσεις, Άλλο;



Διευρυσμένα αγγεία μη πολυγωνικά, λευκο-κρεμώδεις
¨σταγόνες¨, αντίστοιχα προς τους θυλάκους



Βλάβη μύτης: διεσταλμένοι θυλακικοί πόροι, περιθυλακική
υπέρχρωση, προσκολλώμενα λέπια



Εστιακή εικόνα ¨εσωτερικού φράουλας¨: ΑΚ





Λευκο-κρεμώδη νημάτια: Ουρά δεμόδεκα



ΣΕΝΑΡΙΟ 9 33 χρονη, με βλάβη μεγεθυνόμενη 
από 3 ετίας

Διαφορική διάγνωση: ΔΕΛ, Κοκκίωμα προσώπου, Άλλο



ΔΕΛ: Ερύθημα, περιθυλακική λευκωπή άλως, 
κεράτινα θυλακικά βύσματα, ερυθρές κηλίδες, 

λευκά λέπια (πρώϊμο στάδιο) λευκωπές άμορφες 
περιοχές, πολύμορφα αγγεία (ύστερο στάδιο)



Από 6 μήνου, βλάβη ΔΕΛ παρειάς



ΔΕΛ: Λευκά Θυλακικά δακτυλίδια(        ), Λευκοκίτρινα λέπια,
θολές τηλεαγγειεκτασίες (          ) σε ερυθρό υπόβαθρο (ΒΤ 3)



Υπερτροφικός ΔΕΛ: Διάχυτη υπερκεράτωση,
Κιτρινωπά λέπια (Β.Τ. 5)



ΣΕΝΑΡΙΟ 10 63 χρονος παρουσιάζει από 10 ετίας
ασυμπτωματικές πλάκες προσώπου  



Διαφορική διάγνωση: Ερυθηματώδης Λύκος, Κοκκίωμα προσώπου,
Σαρκοείδωση



Κοκκίωμα προσώπου: Χαρακτηριστικό εύρημα: Διεσταλμένοι 
θυλακικοί πόροι. Πρόσθετα ευρήματα: Διακλ. Αγγεία , ρόδινο
υπόβαθρο, λευκωπές ταινίες, άμορφες υπερχρώσεις



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ του Κοκκιώματος προσώπου:  
Διεσταλμένοι θυλακικοί πόροι (Β.Τ. 3)



53 χρονη με βλάβες διάσπαρτες από 8 
μήνου. ΔΔ: Λειχήνας σκληροατροφικός,
Παθομιμία, Ανετόδερμα Pierini-Psini, …

ΣΕΝΑΡΙΟ 11



Μορφέα: Λευκές δέσμες ακτίνων, διασταυρούμενες  από 
διακλαδιζόμενα γραμμοειδή αγγεία Tiodorovich, Eur J Dermatol 2012

BT 4



ΣΕΝΑΡΙΟ 12: 12 χρονος με μεταβλαβική λεύκανση από 
ασυμπτωματικό εξάνθημα, υποτροπιάζον από ετών. 



ΔΔ: Ψωρίαση, Ατοπική Δερματίτιδα, Χρ. Λειχηνοειδής 
Πιτυρίαση, Σπογγοειδής Μυκητίαση, Άλλο;





Δερματοσκόπηση: Διάφορα μικρά αγγεία με εστιακή 
κατανομή, υπόλευκες και υποκίτρινες περιοχές. Διάγνωση;



Χρ. Λειχηνοειδής Πιτυρίαση: Γραμμοειδή ανώμαλα και 
κηλιδώδη εστιακά αγγεία και υποκίτρινες άμορφες ζώνες

Erricheti et al. Clin Exp Dermatol 2015 

BT 3



Χρ. Λειχηνοειδής Πιτυρίαση: Κιτρινο-πορτοκαλλί άμορφες 
περιοχές και μη κηλιδώδη αγγεία (τεκμηρ. 3)



Μήνυμα
• Σε περίπτωση και ελάχιστης διαγνωστικής 

αμφιβολίας, προχωρείστε στη 

δερματοσκόπηση, μετά την κλινική εξέταση

Ασκηθείτε στη δερματοσκοπική εικόνα που 

παρουσιάζουν οι τυπικές κλινικά περιπτώσεις. 

Θα σας βοηθήσουν στη μελλοντική διάγνωση 

των άτυπων μορφών



QUIZ 1





ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ



QUIZ 2



ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ



QUIZ 3



ΨΩΡΙΑΣΗ



QUIZ 4



ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ



QUIZ 5



ΔΕΜΟΔΕΚΩΣΗ



QUIZ 6



ΑΚΤΙΝΙΚΕΣ ΚΕΡΑΤΙΑΣΕΙΣ



Μετά από εφαρμογή ingenol
mebutate



QUIZ 7

Από 4 μήνου, μέτρια κνησμώδες. 
Κουράστηκε από τις αλοιφές!







ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ



QUIZ 7

Υποτροπιάζον  το Χειμώνα, έντονα κνησμώδες εξάνθημα σε
9χρονο. Από 2 μήνου, παρουσία μεγαλύτερων βλαβών







Ομαλός λειχήνας επί Ατοπικής Δερματίτιδας



QUIZ 8
Kick boxer. Από 3 εβδ, με χρήση τοπικών στεροειδών.
Αμεση εξέταση για μύκητες ΑΡΝ



Μυκητίαση γενείου





QUIZ 9

Σε Φαρμακοποιό, εξάνθημα κνησμώδες, παραλλαγέν από αλοιφές



Εκζεματοποιημένη Ροδόχρους Πιτυρίαση



QUIZ 10

50 χρονη. Από 4 ετίας, κυρίως στα άκρα, Εντονος κνησμός



Ιστολογική εξέταση: εκδορές



Διάγνωση: Ομαλός λειχήνας με πιθανή 
διατιτραίνουσα κολλαγόνωση



QUIZ 11

Από 2 ετίας, σε ατοπικό ασθενή, διάσπαρτο, έντονα κνησμώδες. 
Απαντά προσωρινά στα τοπικά στεροειδή. Ιστο:  Στην 2η βιοψία 
βρέθηκε περιοχή ακανθόλυσης



Ν. Grover: Πολυγωνική καφέ περιοχή που περιβάλλεται 
από λεπτή λευκωπή άλω 



Γανυμήδης και Δίας (ή αλλιώς, όταν η ομορφιά-
γνώση απάγεται και κατακρατείται για προσωπική ευχα-
ρίστηση, καταντά εραστής-οινοχόος)























Τα αγγεία στο Αναπλαστικό Λέμφωμα είναι κηλιδώδη, ανομοιόμορ
φης κατανομής σε έντονα ερυθρό υπόβαθρο (Επ. Τεκμ 5 (PO))





ΛΝ: Η εικόνα φαίνεται να διαφέρει ανάλογα 
με την εντόπιση της βλάβης





Λεμφωματοειδής Βλατίδωση στο αρχικό 
φλεγμονώδες στάδιο: Κηλιδώδη αγγεία που …



…δείχνουν 
τερατόμορφα!



Βλάβη Λεμφωματοειδούς Βλατίδωσης 
στο στάδιο ύφεσης-εξαφάνισης (Τεκμηρ. 5)







42 ετών/ δεξιό κολόβωμα

Α. Δερματίτιδα
Β. Τραύμα
Γ. Bowen
Δ. Άλλο



78 ετών / πρό 3 ετίας εξαίρεση: Ca

Α. Ca σε Ψωρίαση
Β. Ca σε Λειχήνα
Γ. Ca Cuniculatum
Δ. Άλλο





























































Με τη δερματοσκόπηση υπάρχει δυνατότητα καλύτερης 
παρακολούθησης της πορείας της ΡΑ































Κηλιδώδη αγγεία μπορούν να υπάρχουν και στο Λειχήνα



Ενώ διατηρούνται τα ευρήματα του Κλασσικού λειχήνα, συνυπάρχουν και
Κεράτινες πέρλες σε κυματοειδή επιφάνεια: Ένδειξη Υπερτροφικού λειχήνα (5)



…και Ροδόχρους σε άλλες θέσεις











ΧΛΠ: Πορτοκαλλιοκίτρινες άμορφες περιοχές με εστιακά κηλιδώδη (        )

και γραμμοειδή ανώμαλα αγγεία (      ) (BT. 3)



Ελκονεκρωτική Mucha


