
«Κακοήθης  φακή  Vs. 
Μελαγχρωματική 

Ακτινική Υπερκεράτωση 
και Σμηγματορροϊκή 

«Η δερματοσκόπηση σε όλες 
τις ηλικίες, μέσα από 

καθημερινά κλινικά σενάρια»

Ακτινική Υπερκεράτωση 
και Σμηγματορροϊκή 

Υπερκεράτωση »

Σοφία Παπανίκου
Δερματολόγος 

Αφροδισιολόγος



Κακοήθης φακή - Lentigo Maligna - LM

1892 ‘senile freckle’ 
Sir Jonathan Hutchinson

(1828-1913)

1912 ‘circumscribed 
precancerous melanosis’

William Dubreuilh
(1857-1935) 



 Αργά αναπτυσσόμενο in situ μελάνωμα (ΜΜ)

 79-83% των in situ ΜΜ

 Περιοχές χρόνιας έκθεσης στον ήλιο

 Πρόσωπο, αυχένας, τριχωτό κεφαλής

 Πιο συχνά στις γυναίκες από τους άνδρες Πιο συχνά στις γυναίκες από τους άνδρες

 7η - 8η δεκαετία της ζωής

Kasprzak, Xu. Drugs in Context 2015; 4: 212281. 



Κλινική εικόναΚλινική εικόνα
 Μονήρης ασύμμετρη κηλίδα ή πλάκα
 Ακανόνιστη περιφέρεια
 Ποικιλοχρωμία, ανομοιογενής μορφολογία
 Ιστορικό χρόνιας έκθεσης στον ήλιο



Παράγοντες κινδύνου Παράγοντες κινδύνου 

 Χρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία- ιστορικό ηλιακών 

εγκαυμάτων

 Τύπος δέρματος Ι-ΙΙ κατά Fitzpatrick

 Πολλαπλές εφηλίδες

 Φωτοευαισθησία Φωτοευαισθησία

 Ιστορικό NMSC

 Μεγάλη ηλικία



 Ιστορικό 

 Κλινική εικόνα

 Δερματοσκόπιση

 Συνεστιακή μικροσκόπιση (CLSM/RCM)

 Βιοψία - Ιστολογική εξέταση / Ανοσοϊστοχημεία

ΔιάγνωσηΔιάγνωση



Σμηγματορροϊκή 
Υπερκεράτωση(SK)

Ηλιακή Φακίδα (solar 
lentigo, SL) 

Μελαχρωματική Ακτινική 
Υπερκεράτωση 

Λειχηνοειδής 
Υπερκεράτωση(Lichen 

Διαφορική Διάγνωση

Υπερκεράτωση 
(pigmented actinic 

keratosis, PAK)

Υπερκεράτωση(Lichen 
planus like keratosis, 

LPLK)

Μελάνωμα επί 
κακοήθους φακίδας 

(LMM)



Δερματοσκοπική Δερματοσκοπική -- ΙστοπαθολογικήΙστοπαθολογική συσχέτιση συσχέτιση 
δικτύου δικτύου -- ψευδοδικτύουψευδοδικτύου μελανίνης προσώπουμελανίνης προσώπου

Μελαγχρωματικό ψευδοδίκτυοΜελαγχρωματικό δίκτυο

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100





 Είναι δύσκολο να διακρίνουμε LM από άλλες
μελαχρωματικές (SL, PAK, SK, LK) μόνο με την
κλινική εξέταση.

Δερματοσκοπικά η LM μπορεί να έχει πολλά
κοινά σημεία με άλλες μελαχρωματικές βλάβες.

 Η πιο αξιόπιστη διαγνωστική προσέγγιση είναι
η συσχέτιση των δερματοσκοπικών και
κλινικών ευρημάτων.



LM-LMM PAK SL / SK LPLK

 Ψευδοδίκτυο
 Ασύμμετρα κεχρωσμένα 

θυλακικά στόμια
 Γκρί κοκκία
 Γκρί σφαιρίδια
 Σκοτεινόχροοι ρομβοειδείς 

σχηματισμοί
 Δακτυλιοειδές κοκκώδες 

πρότυπο
 Κύκλος μέσα στον κύκλο
 Πρότυπο "zig zag"
 Γκριζόφαιες γραμμώσεις
 Κυανομέλαινες ομοιογενείς 

 Ψευδοδίκτυο
 Γκρί κοκκία
 Δακτυλιοειδές -

κοκκώδες πρότυπο
 Ρομβοειδείς 

σχηματισμοί
 Μαύρα κοκκία
 Γκρί σφαιρίδια
 Μαύρα στίγματα
 Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα θυλακικά 
στόμια

 Κύκλοι μέσα σε κύκλο 

 Ψευδοδίκτυο
 Ανοικτού καφέ 

χρώματος δίκην 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
(περιοχές κίτρινες, 
αδιαφανείς)

 Κεράτινες
ψευδοκύστεις

 Κύστεις δίκην κεχρίων
 Εγκεφαλοειδείς

σχηματισμοί
 Σκωροφαγωμένο

 Καφεοειδή γκρί 
κοκκία εντοπισμένα ή 
διάχυτα

 Υποκύανα γκρί 
κοκκία εντοπισμένα ή 
διάχυτα

 Υπόλευκα γκρί 
κοκκία εντοπισμένα ή 
διάχυτα

 Οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο SK ή SL

Δερματοσκοπικά Κριτήρια Μελαχρωματικών Βλαβών ΠροσώπουΔερματοσκοπικά Κριτήρια Μελαχρωματικών Βλαβών Προσώπου

 Κυανομέλαινες ομοιογενείς 
περιοχές

 Λευκές δίκην ουλής 
περιοχές

 Ερυθρογαλακτόχροες 
περιοχές

 Αυξημένη πυκνότητα 
αγγειακού δικτύου

 Ερυθροί ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

 Πρότυπα δίκην στόχου
 Χροιά δίκην σκότους 

στην δερματοσκόπιση

 Κύκλοι μέσα σε κύκλο 
Γκρί περιοχές

 Διακοπτόμενο 
ψευδοδίκτυο

 Κεράτινα βύσματα

 Σκωροφαγωμένο
περίγραμμα

 Οξέως διακοπτόμενα 
όρια

 Σημείο ζελέ
 Αγγεία δίκην 

φουρκέτας
 Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα θυλακικά 
στόμια



Δερματοσκοπικά κριτήρια LM

Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια

Δακτυλιοειδές - κοκκώδες πρότυπο

Κύκλοι μέσα σε κύκλο 

Kεχρωσμένoι ρομβοειδείς σχηματισμοί 
Tiodorovic-Zivkovic D et al J Am Acad Dermatol 2015; 72: 801-8



Δερματοσκοπικά κριτήρια LM

Πρότυπα δίκην στόχου

Αυξημένη πυκνότητα αγγειακού δικτύου. Ερυθροί ρομβοειδείς σχηματισμοί 

Κατεστραμμένοι τριχικοί θύλακοι 

Γκριζόλευκες δίκην ουλής περιοχές

Tiodorovic-Zivkovic D et al J Am Acad Dermatol 2015; 72: 801-8



 Ψευδοδίκτυο
 Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια
 Γκρί κοκκία
 Γκρί σφαιρίδια
 Σκοτεινόχροοι ρομβοειδείς σχηματισμοί
 Δακτυλιοειδές κοκκώδες πρότυπο
 Κύκλος μέσα στον κύκλο
 Πρότυπο "zig zag"
 Γκριζόφαιες γραμμώσεις

Δερματοσκοπικά Σημεία Κακοήθους Φακίδας

 Γκριζόφαιες γραμμώσεις
 Κυανομέλαινες ομοιογενείς περιοχές
 Λευκές δίκην ουλής περιοχές
 Ερυθρογαλακτόχροες περιοχές
 Αυξημένη πυκνότητα αγγειακού δικτύου
 Ερυθροί ρομβοειδείς σχηματισμοί
 Πρότυπα δίκην στόχου
 Χροιά δίκην σκότους στην δερματοσκόπιση

πρόσφατα 
επιπρόσθετα 
χαρακτηριστικά



Δερματοσκοπικά κριτήρια  LM vs SK-SL

Κύρια δερματοσκοπικά κριτήριαΚύρια δερματοσκοπικά κριτήρια

Ευαισθησία 89%, ειδικότητα 96%

Ασύμμετρα  Σκοτεινόχροοι Ασύμμετρα  
κεχρωσμένα 

θυλακικά 
στόμια

Σκοτεινόχροοι 
ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

Γκρί κοκκία Γκρί σφαιρίδια



Σχηματική αναπαράσταση προοδευτικών Σχηματική αναπαράσταση προοδευτικών 
σταδίων εξέλιξης σταδίων εξέλιξης LMLM

 Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια, πρώιμο  Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια, 

συνάθροιση γκριζοκύανων κοκκίων

 Δακτυλιοειδές - κοκκώδες πρότυπο

 Μελαγχρωματικοί ρομβοειδείς σχηματισμοί

 Κατεστραμμένοι τριχικοί θύλακοι

 Ομοιογενείς περιοχές

πρώιμο 
στάδιο

ενδιάμεσο 
στάδιο

διηθητική κακοήθης 
LM



Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια



Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια



Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια



Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια





Δακτυλιοειδές - κοκκώδες πρότυπο



Δακτυλιοειδές - κοκκώδες πρότυπο



Δακτυλιοειδές - κοκκώδες πρότυπο





Kεχρωσμένoι ρομβοειδείς σχηματισμοί



Kεχρωσμένoι ρομβοειδείς σχηματισμοί













Κατεστραμμένοι τριχικοί θύλακοι 



Κατεστραμμένοι τριχικοί θύλακοι 



Αυξημένη

πυκνότητα

αγγειακού

δικτύουδικτύου



Ερυθροί ρομβοειδείς σχηματισμοί





Πρότυπο «zig zag»

Arch Dermatol 2010



Γκρι κύκλοι



( a ) ( b )

LM

(

Lallas A et al Br J Dermatol 2016; 174: 1079-1085



Puig Susana



Puig Susana





Γκριζοκύανη 
δομή

Ρομβοειδείς
σχηματισμοί

Κακοήθης  φακίδαΚακοήθης  φακίδα

Johr R, Dermoscopy The essentials, 2004, p 167

Δακτυλιοειδείς
Κοκκώδεις σχηματισμοί



Ρομβοειδείς δομές
Μελαγχρωματικά
ασύμμετρα
Θυλακικά στόμια

Κακοήθης φακίδα  Κακοήθης φακίδα  ρινόςρινός

Κεχριοειδείς
Σχηματισμοί
ή
Θυλακικά στόμια

Διάφορες αποχρώσεις του καφέ

Johr R, Dermoscopy The essentials, 2004, p 165



Διάφορες αποχρώσεις του καφέ

Mouth eaten
Πολλαπλοί 

κεγχριοειδείς
σχηματισμοί;

Ηλιακή  φακίδα  Ηλιακή  φακίδα  ρινόςρινός

Johr R, Dermoscopy The essentials, 2004, p 165



Συσχέτιση ηλικίας, φύλου και τοπογραφίαςΣυσχέτιση ηλικίας, φύλου και τοπογραφίας
με κλινική και δερματοσκοπική εμφάνιση με κλινική και δερματοσκοπική εμφάνιση LMLM

 Μικρότερη ηλικία: Μονήρεις βλάβες, μικρότερου μεγέθους <10 mm, σε
κλινικά μη φωτοκατεστραμμένο δέρμα, φυσιολογικής εμφάνισης

 Μεγαλύτερη ηλικία: Βλάβες >10 mm, πολλαπλές εφηλίδες στο πέριξ
δέρμα

 95% εντόπιση στο πρόσωπο, 5% αυχένας
 Όχι ιδιαίτερη διαφορά στην εντόπιση ΔΕ ή ΑΡ Όχι ιδιαίτερη διαφορά στην εντόπιση ΔΕ ή ΑΡ
 Γυναίκες: παρειές
 Άνδρες: κεφαλή, μύτη, αυτιά
 Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια: LM κατώτερου προσώπου
 Κεχρωσμένοι ρομβοειδείς σχηματισμοί: LM ανώτερου προσώπου
 Δίκην στόχου σχηματισμοί: LM στη μύτη και αυτιά (άνδρες)
 Κύκλοι μέσα στον κύκλο: LM στη μύτη και αυτιά (άνδρες)
 Γκρί χρώμα: το συχνότερο δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό

ανεξάρτητα από το φύλο

Tiodorovic-Zivkovic D et al J Am Acad Dermatol 2015; 72: 801-8



Αμελανωτική κακοήθης φακίδαΑμελανωτική κακοήθης φακίδα

 Υπομελαγχρωματική ή ερυθρή κηλίδα ή πλάκα, με ήπια απολέπιση
(ΔΔ N. Bowen, ακτινική υπερκεράτωση, επιφανειακό BCC)

 Εμφάνιση de novo ή επί εδάφους ατελώς θεραπευθείσας LM
 Ανοιχτόχρωμος φωτότυπος
 Παρουσία υπολειμμάτων χρωστικής
 Ροδόχροες - ερυθρές ομοιογενείς περιοχές, ροδόχροο

ψευδοδίκτυο μεταξύ των θυλάκωνψευδοδίκτυο μεταξύ των θυλάκων
 Γκριζοκίτρινοι δακτυλιοειδείς κοκκώδεις και αρχικά ρομβοειδείς

σχηματισμοί
 Άτυπα γραμμοειδή ή στιγμοειδή αγγεία
 Άμορφες περιοχές λευκορόδινης χροιάς
 Υπόλευκες γραμμώσεις
 Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια

Giacomel J et al J Am Acad Dermatol 2014; 70: e 33-5



ΑμελανωτικήΑμελανωτική κακοήθης φακίδακακοήθης φακίδα

Ροδόχροο ψευδο-δίκτυο μεταξύ των θυλάκων

Giacomel J et al J Am Acad Dermatol 2014; 70: e 33-5

Ροδόχροο ψευδο-δίκτυο μεταξύ των θυλάκων

Γκριζοκίτρινο κοκκώδες και αρχικά ρομβοειδές πρότυπο

Άτυπα γραμμοειδή

ή στιγμοειδή αγγεία

Άμορφες περιοχές

λευκορόδινης χροιάς

Υπόλευκες γραμμώσεις



Σμηγματορροϊκή  υπερκεράτωσηΣμηγματορροϊκή  υπερκεράτωση



A. Minagawa. Journal of Dermatology 2017; 44: 518–524



 Δικτυωτή σμηγματορροική υπερκεράτωση 

 Stucco keratosis(κερατώσεις δίκην μαρμαροκονίας) 

 Κλονική σμηγματορροική υπερκεράτωση 

 Ερεθισμένη σμηγματορροική υπερκεράτωση

 Μελανοακάνθωμα



Ιστοπαθολογική εικόνα 

 Μείγμα μικρών κυττάρων της βασικής στοιβάδας 

και κερατινοκυττάρων . 

 Ακάνθωση • Θηλωμάτωση • Σχηματισμός 

κεράτινων κύστεων. 

Ιστοπαθολογικές ΜορφέςΙστοπαθολογικές Μορφές

 Θηλωματώδης

 Ακανθωτή 

 Αδενοειδής 

 Φλεγμαίνουσα



LM PAK SL / SK LPLK

− Ψευδοδίκτυο
− Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα 
θυλακικά στόμια

− Γκρί κοκκία
− Γκρί σφαιρίδια
− Σκοτεινόχροοι 

ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

− Δακτυλιοειδές 
κοκκώδες πρότυπο

− Κύκλος μέσα στον 
κύκλο

− Πρότυπο "zig zag"
− Γκριζόφαιες 

γραμμώσεις

− Ψευδοδίκτυο
− Γκρί κοκκία
− Δακτυλιοειδές -

κοκκώδες πρότυπο
− Ρομβοειδείς 

σχηματισμοί
− Μαύρα κοκκία
− Γκρί σφαιρίδια
− Μαύρα στίγματα
− Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα θυλακικά 
στόμια

− Κύκλοι μέσα σε κύκλο 
Γκρί περιοχές

− Διακοπτόμενο 
ψευδοδίκτυο

− Ψευδοδίκτυο
− Ανοικτού καφέ 

χρώματος δίκην 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
(περιοχές κίτρινες, 
αδιαφανείς)

− Κεράτινες
ψευδοκύστεις

− Κύστεις δίκην 
κεχρίων

− Εγκεφαλοειδείς
σχηματισμοί

− Σκοροφαγωμένο 
περίγραμμα

− Οξέως διακοπτόμενα 

− Καφεοειδή γκρί κοκκία 
εντοπισμένα ή διάχυτα

− Υποκύανα γκρί κοκκία 
εντοπισμένα ή διάχυτα

− Υπόλευκα γκρί κοκκία 
εντοπισμένα ή διάχυτα

− Οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο SK ή SL

γραμμώσεις
− Κυανομέλαινες 

ομοιογενείς 
περιοχές

− Λευκές δίκην ουλής 
περιοχές

− Ερυθρογαλακτόχροε
ς περιοχές

− Αυξημένη πυκνότητα 
αγγειακού δικτύου

− Ερυθροί ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

− Πρότυπα δίκην 
στόχου

− Χροιά δίκην σκότους 
στην δερματοσκόπιση

ψευδοδίκτυο
− Κεράτινα βύσματα

− Οξέως διακοπτόμενα 
όρια

− Σημείο ζελέ
− Αγγεία δίκην 

φουρκέτας
− Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα θυλακικά 
στόμια



Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM -- SL/SKSL/SK

 Ψευδοδίκτυο

 Συμμετρικά κεχρωσμένα θυλακικά στόμια

 Απουσία δακτυλιοειδούς κοκκώδους προτύπου

 Περιοχές δίκην δακτυλικών αποτυπωμάτων ανοικτού καφέ
χρώματος

 Κίτρινες αδιαφανείς περιοχές Κίτρινες αδιαφανείς περιοχές

 Κύστεις δίκην κεχρίων

 Σκωροφαγωμένο περίγραμμα

 Οξέως διακοπτόμενα όρια (jelly sign)

 Επιμηκυσμένοι καφεοειδείς κύκλοι (αρχόμενες SK)

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100



Comedo - like openingsMilia - like cysts

Light-brown fingerprint - like 
structures (arrows)

Irregular crypts (brain - like 
appearance with fissures and ridges



Σχηματισμοί  σαν 
δακτυλικά αποτυπώματα Σκωροφαγωμένο περίγραμμα

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100

Σχηματισμοί  σαν δακτυλικά αποτυπώματα
Φαγέσωρες
Κεγχριοειδείς σχηματισμοί

Επιμηκυσμένοι καφεοειδείς κύκλοι 
(αρχόμενες SK)Επιμηκυσμένοι καφεοειδείς κύκλοι 

(αρχόμενες SK)



Σχηματισμοί  σαν 
δακτυλικά 
αποτυπώματα

Σμηγματορροϊκή  υπερκεράτωσηΣμηγματορροϊκή  υπερκεράτωση

Marghoob A.A, et al. Atlas of Dermoscopy, 2006, Informa p38

Mouth
eaten



A. Minagawa. Journal of Dermatology 2017; 44: 518–524







Ρομβοειδείς
σχηματισμοί

Γκριζοκύανη περιοχή
λόγω υπερκεράτωσης
με πολλαπλά κοκκία

Κεγχριοειδείς σχηματισμοί

Φαγέσωρες

Πολλαπλά αγγεία

Σμηγματορροϊκή  υπερκεράτωση  (άτυπες μορφές)Σμηγματορροϊκή  υπερκεράτωση  (άτυπες μορφές)

Γκριζοκύανη φωλεά

Φαγέσωρες
Κεγχριοειδείς
σχηματισμοί

Johr R, Dermoscopy
The essentials, 2004, p 124-5



Γκριζοκύανα κοκκία

Ψευδοδίκτυο

Λειχηνοειδής  υπερκεράτωσηΛειχηνοειδής  υπερκεράτωση

Υποστραφείσα SK

Χαϊδεμένος Γ, Δερματοσκόπηση, 2009, εικ.162, σελ.193



Πολλαπλά υποκύανα
κοκκία και σφαιρίδια

Δακτυλιοειδείς 
κοκκιώδεις δομές

Λειχηνοειδής  υπερκεράτωσηΛειχηνοειδής  υπερκεράτωση

Johr R, Dermoscopy The essentials, 2004, p 167

Ρομβοειδείς
σχηματισμοί



Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM -- LPLKLPLK

 LPLK: SL/SK που έχει υποστεί υποστροφή

 Διατήρηση περιοχών της προϋπάρχουσας καλοήθους βλάβης
→ ΔΔ από LM ευκολότερη

 Βλάβες με πλήρη υποστροφή: διάχυτα γκριζόφαια κοκκία που Βλάβες με πλήρη υποστροφή: διάχυτα γκριζόφαια κοκκία που
συναθροίζονται σχηματίζοντας σφαιρίδια, γραμμώσεις,
σχηματισμοί όμοιοι με ρομβοειδείς →
ΔΔ από LM δύσκολη → βιοψία

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100



Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM –– LPLKLPLK

Γκριζόφαια κοκκία
LM

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100

LPLK



Ψευδοδίκτυο

Ευμεγέθη 
θυλακικά 
στόμια

Μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωσηΜελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση

ΠρόσωποΠρόσωπο

ΠΡΟΣΩΠΟ

στόμια

Marghoob A.A, et al. Atlas of Dermoscopy, 2006, Informa p. 88



LM PAK SL / SK LPLK

− Ψευδοδίκτυο
− Ασύμμετρα κεχρωσμένα 

θυλακικά στόμια
− Γκρί κοκκία
− Γκρί σφαιρίδια
− Σκοτεινόχροοι 

ρομβοειδείς σχηματισμοί
− Δακτυλιοειδές 

κοκκώδες πρότυπο
− Κύκλος μέσα στον κύκλο
− Πρότυπο "zig zag"
− Γκριζόφαιες γραμμώσεις

− Ψευδοδίκτυο
− Γκρί κοκκία
− Δακτυλιοειδές -

κοκκώδες πρότυπο
− Ρομβοειδείς 

σχηματισμοί
− Μαύρα κοκκία
− Γκρί σφαιρίδια
− Μαύρα στίγματα
− Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα 
θυλακικά στόμια

− Ψευδοδίκτυο
− Ανοικτού καφέ 

χρώματος δίκην 
δακτυλικών 
αποτυπωμάτων 
(περιοχές κίτρινες, 
αδιαφανείς)

− Κεράτινες
ψευδοκύστεις

− Κύστεις δίκην 
κεχρίων

− Εγκεφαλοειδείς

− Καφεοειδή γκρί 
κοκκία εντοπισμένα 
ή διάχυτα

− Υποκύανα γκρί 
κοκκία εντοπισμένα 
ή διάχυτα

− Υπόλευκα γκρί 
κοκκία εντοπισμένα 
ή διάχυτα

− Οποιοδήποτε άλλο 
κριτήριο SK ή SL

Διαφορική διάγνωσηΔιαφορική διάγνωση

− Γκριζόφαιες γραμμώσεις
− Κυανομέλαινες 

ομοιογενείς περιοχές
− Λευκές δίκην ουλής 

περιοχές
− Ερυθρογαλακτόχροες 

περιοχές
− Αυξημένη πυκνότητα 

αγγειακού δικτύου
− Ερυθροί ρομβοειδείς 

σχηματισμοί
− Πρότυπα δίκην στόχου
− Χροιά δίκην σκότους 

στην δερματοσκόπιση

θυλακικά στόμια
− Κύκλοι μέσα σε κύκλο 

Γκρί περιοχές
− Διακοπτόμενο 

ψευδοδίκτυο
− Κεράτινα βύσματα

− Εγκεφαλοειδείς
σχηματισμοί

− Σκωροφαγωμένο
περίγραμμα

− Οξέως διακοπτόμενα 
όρια

− Σημείο ζελέ
− Αγγεία δίκην 

φουρκέτας
− Ασύμμετρα 

κεχρωσμένα 
θυλακικά στόμια



Διαφορική διάγνωση Διαφορική διάγνωση LM LM -- PAKPAK

 PAK: Ο μεγάλος μίμος

 Γκριζομέλαινη χροιά

 Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια

 Δακτυλιοειδείς Κοκκώδεις σχηματισμοί

Ρομβοειδείς σχηματισμοί Ρομβοειδείς σχηματισμοί

 Έντονα εμφανές επιπολής δίκτυο

 Διακοπτόμενο ψευδοδίκτυο καστανής ή γκριζομελαίνης χροιάς

 Καστανόχροα και γκριζόχροα κοκκία και σφαιρίδια πέριξ θυλακικών
πόρων



Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM / / PAKPAK
 ΡΑΚ συχνότερες στους άνδρες λεπιδώδη, τραχιά επιφάνεια,

πολλαπλές βλάβες
 LM συχνότερα στις γυναίκες, μαλακή επιφάνεια, μονήρης
 Καταπληκτικά όμοια δερματοσκοπικά πρότυπα
 Μαύρες κηλίδες μέσα στα θυλακικά στόμια σε υψηλότερη συχνότητα

σε LM από ΡΑΚ
 Κεράτινα βύσματα, διακοπτόμενο επιφανειακό μελαγχρωματικό

ψευδοδίκτυο συχνότερο σε ΡΑΚ από LMψευδοδίκτυο συχνότερο σε ΡΑΚ από LM
 Λευκοί και καταφανώς εμφανείς θύλακοι, λέπια και κόκκινη χροιά

αποτελούν σημαντικά διαγνωστικά σημεία ΡΑΚ
 Έντονη μελάγχρωση και γκρί ρομβοειδείς σχηματισμοί

υποδεικνύουν ισχυρά LM
 ΕΠΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ → Βιοψία, ιστολογική εξέταση (δύσκολη:

κεχρωσμένα άτυπα κύτταρα στη βασική στιβάδα είναι:
κερατινοκύτταρα ή μελανινοκύτταρα ;

Lallas A et al Br J Dermatol 2016; 174: 1079-1085



Inner gray halo, a novel dermoscopic feature for the diagnosis of
pigmented actinic keratosis: Clues for the differential diagnosis with
lentigo maligna

Nascimento MM et al J Am Acad Dermatol 2014;71:708-15



Εστιακή μελάγχρωση
Mouth 
eaten

ΜΥΤΗ

Μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωσηΜελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση

ΜύτηΜύτη

Ψευδοδίκτυο
Ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

Marghoob A.A, et al. Atlas of Dermoscopy, 2006, Informa p. 89



Μελαχρωματικά λέπια

Μ



Λευκωπά θυλακικά στόμια            Rosetes



Διαφορική διάγνωση Διαφορική διάγνωση LM LM -- PAKPAK

PAK PAK

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217

Υπερχρωσμένα θυλακικά στόμια
Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια
Ρομβοειδείς σχηματισμοί

Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια
Γραμμώσεις
Ασύμμετρα γκρί κοκκία στην περιφέρεια



Διαφορική διάγνωση Διαφορική διάγνωση LM LM -- PAKPAK
Ρομβοειδείς σχηματισμοί
Γκρί κοκκία 

Ομοιογενείς 
γκρί περιοχές 

PAK PAK

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217

Ρομβοειδείς σχηματισμοί
Γκρί κοκκία
Δακτυλιοειδές κοκκώδες πρότυπο

Ασύμμετρα γκρί κοκκία στην περιφέρεια
Ανοιχτό καφέ ψευδοδίκτυο

PAK PAK



Μικροί Γκρί Κύκλοι

Γκρί ρομβοειδείς 
σχηματισμοί

Έντονη μελάγχρωση
εντός των θυλακικών
στομίων 

Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM / / PAKPAK

Lallas A et al Br J Dermatol 2016; 174: 1079-1085

Λευκοί και καταφανώς εμφανείς θύλακοι, λέπια
LM

PAK



Διαφορική διάγνωση Διαφορική διάγνωση LM LM -- PAKPAK

Ρομβοειδείς
σχηματισμοί

Υπερχρωσμένα θυλακικά στόμια
Μαύρες κηλίδες

LMPAK

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217

σχηματισμοί Μαύρες κηλίδες

Υπερχρωσμένα θυλακικά στόμια
Ρομβοειδείς σχηματισμοί

PAK

Ρομβοειδείς σχηματισμοί

LM



PAK LM

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217



PAKPAK

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217



PAK LM

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217



( a ) ( b )

PAK
PAK

( c ) ( d )

PAK

PAK

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217



PAK SK

PAK PAK

P. Tschandl, C. Rosendahl,H.Kittler,2015,29,120-127.



( a ) ( b )

PAK

Lallas A et al Br J Dermatol 2016; 174: 1079-1085



Διαφορική  διάγνωση  Διαφορική  διάγνωση  LM LM –– LPLKLPLK-- PAKPAK
Γκριζόφαια κοκκία
LM

LPLK

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100

LM 
PAKΡομβοειδείς σχηματισμοί



Διαφορική διάγνωση Διαφορική διάγνωση LM LM -- PAKPAK

PAK LM

Ασύμμετρα κεχρωσμένα θυλακικά στόμια
Ρομβοειδείς σχηματισμοί.  Γκρι κοκκία

Ρομβοειδείς σχηματισμοί
Δακτυλιοειδείς κοκκώδεις 

σχηματισμοί

Akay B.N Br J Dermatol 2010 163, pp1212–1217



Akay et al. (2010) showed that pigmented AK has a striking similarity to LM in clinical 
and dermatoscopic features, thus representing a diagnostic challenge. Eleven essential 
dermatoscopic features were observed in their patients’ facial AK: slate-grey dots 
(70%), annular-granular pattern (39%), rhomboidal structures (36%), pseudonetwork
(36%), black globules (34%), slate-grey globules (33%), black dots (30%), asymmetrical 
pigmented follicular openings (25%), hyperpigmented rim of follicular openings (21%), 
slate-grey areas (18%), and streaks (3%). All dermatoscopic findings except black 
blotches were observed in pigmented AK. According to Pock et al. (2007) [10], the 
pigmented atypical melanocytes’ role in LM presenting as black dots in the 
dermatoscopical picture was displayed by the individually pigmented keratinocytes in 
pigmented AK. The groups of melanophages presenting as gray dust were present in 
pigmented AK similarly to their presentation in LM. The character of the pigmented 
pseudo-network may be the same in both afflictions. However, an atypical 
pseudonetwork, characterized by wide, black to brown meshes and irregular holes 
known to represent the uneven descent of neoplastic melanocytic cells into individual known to represent the uneven descent of neoplastic melanocytic cells into individual 
hair follicles [1, 3, 6, 11], is indicative of LM [12]. In addition, slate gray dots and 
globules detected in pigmented AK have a more uniform size and a more regular 
distribution within the lesion than do those found in LM. Finally, the presence of 
hypopigmented follicular openings surrounded by a rim of hyperpigmentation is more 
frequent in LM but not in AK [3, 6].



Κίνδυνος όχι σωστής 
διάγνωσης

Κίνδυνος κακής 
διαχείρισης



Σημασία  γκρι  χρώματοςΣημασία  γκρι  χρώματος

 Το γκρι χρώμα είναι το μοναδικό άριστο κριτήριο στη
διαφορική διάγνωση SL/SK από LM

 Το γκρι χρώμα δεν βοηθά στη ΔΔ μεταξύ LPLK και PAK
από LM

Lallas A. et al. Clin in Dermatol 2014; 32: 94-100



Η λειχηνοειδής Υπερκεράτωση και η Κακοήθης Φακίδα 
εμφανίζουν δερματοσκοπικά γκρι κουκίδες 

Η Κακοήθης Φακίδα  και η Μελαγχρωματική Ακτινική 
Υπερκεράτωση εμφανίζουν δερματοσκοπικά ρομβοειδείς 
γραμμές



6. Sharp demarcation
7. Classic SK criteria

7 benign features

 Scales (pigmented or non-pigmented)
White follicles or rosettes
 Erythema or reticular vessels

PAK
 Erythema or reticular vessels
 Reticular lines/fingerprints
 Structureless brown color
 Sharp demarcation
 Classic SK criteria

SK/
SL

Geppi Argenziano & 
Aimilios Lallas



Αν επικρατούν καλοήθη στοιχεία                      ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΒΛΑΒΗ

Αν το πρότυπο που επικρατεί δεν είναι καλοήθης

ΥΠΟΠΤΗ ΒΛΑΒΗ



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
 Ιστορικό
 Κλινικά
 Δερματοσκοπικά
 Ιστοπαθολογικά

 Διαφορετική 
προσέγγιση

ευρήματα

ασθενείς με μονήρη βλάβη

ασθενείς με πολλαπλές 
βλάβες

 Συγκριτική εξέταση 
όλων των βλαβών

 Δερματοσκόπηση

βλάβες

ταυτοποίηση ομοίων προτύπων
(signature pattern of PAK or SL)

ορθή επιλογή, πλέον 
αντιπροσωπευτικής περιοχής για 
λήψη βιοψίας σε υποψία LM



Καλά Χριστούγεννα


