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Ανάλυση προτύπου

 Γενική δερματοσκοπική δομή (Global features)

 Εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά 
(Local features)

 Ραχοκοκκαλιά δερματοσκοπικής μορφολογικής 
διάγνωσης 

 Απαραίτητη για την εκμάθηση της 
δερματοσκόπησης
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Δερματοσκοπική διάγνωση 
σπίλων 

Πρώτο βήμα: 
Βλάβη μελανοκυτταρική ή όχι;

– Δίκτυο χρωστικής

– Σφαιρίδια– Σφαιρίδια

– Ακτινωτές γραμμές

– Ομοιογενής μπλε μελάγχρωση

– Πρότυπο παράλληλων γραμμών
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Είναι σπίλος ή μελάνωμα;

 Διαφορετικοί δερματοσκοπικοί αλγόριθμοι:
– Ανάλυση χαρακτηριστικών-προτύπου (pattern analysis)

– Κανόνας ABCD (E)– Κανόνας ABCD (E)

– Μέθοδος του Menzies

– Κανόνας των 7 σημείων

– Κανόνας των 7 σημείων (ανανεωμένη έκδοση)
• Argenziano, et al. Br J Dermatol 2011; 164:785-90

– Κανόνας των 3 σημείων



Κριτήρια για τη διάγνωση κοινών σπίλων

Γενική δερματοσκοπική εικόνα
 Ομοιόμορφη
 Ύπαρξη συμμετρίας
 Χρώμα ομοιόμορφα κατανεμημένοΧρώμα ομοιόμορφα κατανεμημένο
 1-2 είδη δερματοσκοπικών προτύπων

– Δικτυωτό (reticular)
– Σφαιροειδές (globular)
– Ομοιογενές (homogenous)
– Συνδυασμός 

Απουσία ειδικών εντοπισμένων κριτηρίων
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Κοινοί σπίλοι με δικτυωτή δομή 
(reticular pattern)



Κοινοί σπίλοι με σφαιροειδή 
δομή (globular pattern)
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In situ μελάνωμα επί σύνθετου σπίλου

♂ 19 ετών

Προσωπικό αρχείο



Σπίλοι με ομοιογενή δομή
Κυανοί σπίλοι

(homogenous pattern)



1. Πρότυπο των παράλληλων αυλάκων. (Parallel furrow pattern)
2. Πρότυπο πλέγματος. (Lattice-like)
3. Πρότυπο ινιδίων (νηματοειδές). (Fibrillar)
4. Πρότυπο σφαιριδίων. (Globular)
5. Ομοιογενές πρότυπο. (Homogenous)
6. Δικτυωτό πρότυπο. (Reticular)

Παράλληλο πρότυπο
(παλάμες-πέλματα)



Δερματοσκοπικά πρότυπα κοινών σπίλων

Θηλωματώδεις χοριακοί (Unna) του κορμού

Γενική δερματοσκοπική εικόνα

• Ένα είδος δερματοσκοπικής δομής• Ένα είδος δερματοσκοπικής δομής

– Σφαιροειδής (globular)

– Δίκην λιθοστρώτου (cobblestone)

– Ομοιογενής (homogenous)

– Μη ειδική (unspecific)



Θηλωματώδεις χοριακοί (Unna) του κορμού
Εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά

• Εξωφυτικές θηλωματώδεις δομές (exophytic papillary 
structures)

• Αγγεία σαν κόμμα (comma vessels)

• Κύστεις σαν κεχρία (milia like cysts)• Κύστεις σαν κεχρία (milia like cysts)

• Στόμια σαν φαγέσωρες (comedo like openings)

• Υπομελάγχρωση (hypopigmentation)

• Μεγάλες κηλίδες (blotches)

• Τρίχες

• Wobble sign
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Επιθηλιοειδές κακόηθες μελάνωμα, οζώδους τύπου, το οποίο αναπτύχτηκε σε
έδαφος δυσπλαστικού χοριακού σπίλου. Βάθος διήθησης κατά Breslow 1,1 χιλ.



Δερματοσκοπικά πρότυπα σπίλων 
Spitz/Reed

Γενική Γενική δερματοσκοπικήδερματοσκοπική εικόναεικόνα

• Δομή σαν έκρηξη αστεριού (starburst) (50%)

• Σφαιροειδής δομή (globular) (25%)• Σφαιροειδής δομή (globular) (25%)

• Ομοιογενής δομή (homogenous) (25%)

• Μη ειδική δομή (unspecific)



Σπίλοι Spitz-Reed
Εντοπισμένα Εντοπισμένα δερματοσκοπικάδερματοσκοπικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

• Ακτινωτές γραμμές (streaks)
• Κυανόλευκες δομές (blue white structures)

• Υπομελάγχρωση (hypopigmentation)
• Δίκτυο χρωστικής (pigment network)
• Στικτά αγγεία (dotted vessels)



 Σπίλοι με ακτινωτές γραμμές (Πρότυπο έκρηξης αστεριού): 

Ενδιάμεσο στάδιο ανάπτυξης σπίλων Spitz

(ακανόνιστο σφαιροειδές     έκρηξης αστεριού    ομοιογενές, 

δικτυωτό)

Δυναμικές μεταβολές σπίλων Spitz σε σχέση με 
τον χρόνο

δικτυωτό)

Δικτυωτοί

 Σπίλοι Spitz:

Υποχώρηση



Γενική δερματοσκοπική εικόνα: Πρότυπο έκρηξης αστεριού

Εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά: Ακτινωτές γραμμές



Μελάνωμα Μελάνωμα in situin situ

20



Σπίλος Σπίλος SpitzSpitz

Ιούνιος 2011 Δεκέμβριος 2011



 Το μελάνωμα μπορεί περιστασιακά να μιμείται τον σπίλο Spitz
 Σε άτομα >12 ετών η πιθανότητα ανεύρεσης μελανώματος σε μια τυπική βλάβη που 
μοιάζει με Spitz είναι 13,3%
 Σε άτομα >50 ετών η πιθανότητα αυτή αυξάνει σε 50%
 Η μόνη ασφαλής στρατηγική είναι η αφαίρεση όλων των βλαβών που μοιάζουν με 
Spitz σε άτομα >12 ετών



.



Αλγόριθμος για τον 
χειρισμό των σπίλων Spitz



Δερματοσκοπικά πρότυπα συγγενών σπίλων

Γενική δερματοσκοπική εικόνα

• Σφαιροειδής δομή (globular)

• Δικτυωτή δομή (reticular)• Δικτυωτή δομή (reticular)

• Δίκην λιθοστρώτου (cobblestone)

• Ομοιογενής δομή (homogenous)

• Πολυσύνθετη δομή (multicomponent)



Συγγενείς σπίλοι
Εντοπισμένα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά (μη ειδικά)

• Τυπικό δίκτυο χρωστικής (pigment network)

• Τελείες και σφαιρίδια (dots – globules)

• Περιθυλακική υπομελάγχρωση• Περιθυλακική υπομελάγχρωση

• Ζώνες υπερμελάγχρωσης (συγγενές ψευδομελάνωμα)

• Κύστεις σαν κεχρία (milia like cysts)

• Στόμια σαν φαγέσωρες (comedo like openings)

• Τρίχες



Συγγενής σπίλος

Γενική δερματοσκοπική εικόνα:
Δικτυωτή δομή



Συγγενής σπίλος

Γενική δερματοσκοπική
εικόνα: Σφαιροειδής δομή

Εντοπισμένα χαρακτηριστικά:
Τελείες, περιθυλακική
υπομελάγχρωση



Συγγενής σπίλος Δ άκρας χειρός

Γενική δερματοσκοπική εικόνα: Πρότυπο 
παράλληλων γραμμών

Εντοπισμένα χαρακτηριστικά: Περιοχές 
υπερμελάγχρωσης



2004 2006
2004

Συγγενής σπίλος, ♀ 14 ετών

2004 2006

2004 2006

2006
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Transepidermal elimination



Δερματοσκοπικά πρότυπα άτυπων σπίλων 
(δυσπλαστικοί, Clark)

Γενική δερματοσκοπική εικόνα

• Δικτυωτή δομή (η πιο συχνή)

• Σφαιροειδής δομή

• Ομοιογενής δομή

• Συνδυασμός (κυρίως δικτυωτή + σφαιροειδής)

Προσοχή: συνδυασμός και των 3 δομών →
υποψία μελανώματος → αφαίρεση!



Άτυποι σπίλοι (κατανομή μελάγχρωσης)
• Άτυπος σπίλος με κεντρική 

υπομελάγχρωση

• Άτυπος σπίλος με κεντρική 
υπερμελάγχρωση

• Άτυπος σπίλος με • Άτυπος σπίλος με 
πολυεστιακή
υπερ/υπομελάγχρωση

• Άτυπος σπίλος με έκκεντρη 
υπερμελάγχρωση (προσοχή 
για μελάνωμα →
αφαίρεση!)
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Δερματοσκοπικά παρόμοιες βλάβες
Άτυποι σπίλοιΆτυποι σπίλοι
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Απαραίτητη η ψηφιακή 
παρακολούθηση

Προσωπικό αρχείο

>10 δυσπλαστικοί σπίλοι 
15x κίνδυνος εμφάνισης μελανώματος



Δυσπλαστικοί σπίλοι



Έκκεντρη υπερμελάγχρωση



♂ 40 ετών
Ιστορικό μελανώματος
Άτυποι σπίλοι
Τακτική ψηφιακή παρακολούθηση 



Προσωπικό αρχείο



Επανέλεγχος σε 3 μήνες
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