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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

    Η πηπρηαθή καο εξγαζία κε ηίηιν “Καινήζεηο φγθνη ηνπ δέξκαηνο” είλαη 

απνηέιεζκα έληνλεο δχκσζεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηα λα κπνξέζνπκε 

λα θαηαγξάςνπκε αλαιπηηθά θαη κε ηελ πη ζσζηή κέζνδν ηηο πιεξνθνξίεο. 

Πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θάζκα πιεξνθνξηψλ 

θαη λα θαηαγξάςνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο απφ ηνπο θαινήζεηο φγθνπο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, ρσξίζακε ηελ πηπρηαθή καο εξγαζία ζε ηέζζεξα 

θεθάιαηα. 

   Σην πξψην θεθάιαην, αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ φγθνπ, θαζψο θαη ηα αίηηα 

πξνδηάζεζήο ηνπο, φπσο, επίζεο θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη δηάγλσζήο 

ηνπο. Σην δεχηεξν, αλαθέξνπκε ηνπο θαινήζεηο φγθνπο ηεο επηδεξκίδαο θαη ηνλ 

νξηζκφ ηεο, καδί κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηά ηεο, Σην ηξίην θεθάιαην, 

επηζεκαίλνπκε ηνπο θαινήζεηο φγθνπο ηνπ ρνξίνπ, ηνλ νξηζκφ ηνπ ρνξίνπ θαη ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ. Σην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, θάλνπκε ιφγν γηα ηνπο 

θαινήζεηο φγθνπο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δέξκαηνο. 

    Τέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε πξνζσπηθά ηνλ θαζεγεηή καο θ. 

Παπαδφπνπιν Ινξδάλε, ν νπνίνο ζηάζεθε ζχκβνπινο θαη βνεζφο καο ζε φια ζε 

φια ηα ζηάδηα νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. 

 

 

                                                                                                  

Γαγάλε Γήκεηξα 

                                                                                                 

Μπφπηζε Φξηζηίλα 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

    Οη θαινήζεηο φγθνη ηνπ δέξκαηνο είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ ζηελ 

επηδεξκίδα, ζην ρφξην ή ππφδεξκα, αθφκα θαη ζηα εμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο, 

φπσο είλαη νη αδέλεο θαη νη ηξίρεο. Δθδειψλνληαη πνιχ ζπρλά ζε  αλζξψπνπο 

νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, ζπλήζσο, ζηηο εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, φπσο 

είλαη ην πξφζσπν ή ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο 

θαινήζεηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνληαη κε αξγφ ξπζκφ, κε κπνξψληαο λα 

εμειηρζνχλ ζε θάπνηα θαθνήζεηα. Κάπνηεο παζήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα 

απνιχησο ζχκπησκα, ελψ άιιεο εκθαλίδνπλ δπζάξεζηα ζπκπηψκαηα. Έηζη, δελ 

είλαη ιίγνη νη αζζελείο πνπ απνθαζίδνπλ λα απνρσξηζηνχλ ην πξφβιεκα κέζσ 

πνηθίισλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο, είηε γηα ιφγνπο αλαθνχθηζεο απφ ηα 

ζπκπηψκαηα, είηε γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο. 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: θαινήζεηο φγθνη ηνπ δέξκαηνο, ζεξαπεία, αηηηνινγία 

νγθνγέλεζεο, δηάγλσζε 

                                               

ABSTRACT 

     Benign skin tumors can appear on the epidermis, dermis, or underlying, 

even on skin components such as glands and hair. They occur very often in 

people of any age, usually in the exposed areas of the body, such as the face or 

scalp. However, most benign tumors tend to develop slowly, unable to develop 

into malignancy. Some diseases have absolutely no symptoms, while others 

show unpleasant symptoms. Thus, there are few patients who decide to separate 

the problem through a variety of methods of treatment, either for relief of 

symptoms or for aesthetic reasons. 

 

KEY WORDS: benign skin tumors, treatment, tumorigenesis, diagnosis  
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Κεφάλαιο 1: Όγκος 

  1.1 ΟΡΙΜΟ  

   Κάζε αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απνηειείηαη απφ θχηηαξα, ηα νπνία ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο πνιιαπιαζηάδνληαη έηζη ψζηε λα πάξνπλ ηε ζέζε ησλ 

θζαξκέλσλ θπηηάξσλ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ ηα 

θχηηαξα λα κεηαιιαρηνχλ θαη λα απμεζνχλ ζε αξηζκφ, δεκηνπξγψληαο έηζη, κηα 

ζηαδηαθή ζπλάζξνηζε  θπηηάξσλ ζε θάπνηα πεξηνρή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο απηήο πνπ θαιείηαη φγθνο. Ο φγθνο 

πξνθχπηεη απφ ηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ θπηηάξσλ εμαηηίαο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ήδε θζαξκέλσλ θπηηάξσλ δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη 

απηφ.  

1.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΟΓΚΩΝ 

    Οη φγθνη δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 Καινήζεηο φγθνη 

 Καθνήζεηο φγθνη 

 1.2.1 ΚΑΛΟΗΘΔΙ ΟΓΚΟΙ 

     Οη θαινήζεηο φγθνη είλαη φγθνη, νη νπνίνη αλαπηχζζνληαη πνιχ πην αξγά απφ 

ηνπο θαθνήζεηο φγθνπο θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπλαληψληαη ζπρλφηεξα. 

Φαξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ φγθσλ είλαη ε αληθαλφηεηα ηεο κεηάζηαζεο ζε 

γεηηνληθά κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη 

ζπλήζσο, ε πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Μεξηθνί απφ ηνπο θαινήζεηο φγθνπο είλαη νη 

εμήο: 

 θαινήζεηο ζπίινη: ζπλαληψληαη ζην δέξκα 

 ιηπψκαηα: ππάξρνπλ ζην δέξκα 
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 θαινήζεηο θχζηεηο: ππάξρνπλ ζην ζηήζνο 

 θαινήζεηο φγθνη ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ζηνκάρνπ 

 νγθνθχηησκα: θαινήζεο φγθνο ηνπ λεθξνχ 

 

 1.2.2 ΚΑΚΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ 

     Οη θαθνήζεηο φγθνη ή αιιηψο θαξθίλνο είλαη ε κε θαλνληθή ππέξκεηξε 

δηαίξεζε ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ κεηάζηαζε ζε άιια 

κέξε ηνπ ζψκαηνο. Δπίζεο, κηα θαθνήζεο κάδα θπηηάξσλ δελ είλαη νπσζδήπνηε 

αλεμάξηεηε, αθνχ εμαθνινπζεί λα θέξεη θνηλά ζηνηρεία κε ηα θχηηαξα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε. Οξηζκέλεο θνξέο είλαη εχθνιν λα νδεγεζεί κηα θαινήζεηα ζε 

θαθνήζεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ ζπκπησκάησλ απφ 

εηδηθνχο ηαηξνχο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα θαξθηληθά θχηηαξα είλαη πεξηζζφηεξν 

εχθακπηα απφ ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα γεγνλφο πνπ ηείλεη ζηελ επθνιφηεξε 

εμάπισζε ηνπ φγθνπ. Κάπνηνη απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαθνήζεηο φγθνπο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 θαθνήζεο κειάλσκα: απαληάηαη ζην δέξκα 

 νζηενζάξθσκα: ζπλαληάηαη ζηα νζηά 

 θαθνήζεο ιέκθσκα: ζπλαληάηαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο 

 

1.3 ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΧΝ ΟΓΚΧΝ 

   Οξηζκέλνη φγθνη θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν ηεο δηάγλσζήο ηνπο. Δλψ θάπνηνη φγθνη είλαη εκθαλείο 

ζαλ ηνπο θαινήζεηο θαη ηνπο θαθνήζεηο φγθνπο ηνπ δέξκαηνο, θάπνηνη άιινη είλαη 

δπλαηφ λα δηαγλσζηνχλ κέζσ δηαθφξσλ εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη εμαηηίαο ηεο 

εκθάληζεο απιψλ ή ελνριεηηθψλ ζπκπησκάησλ. Γελ είλαη ζπάλην θαηλφκελν 
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κεξηθνί φγθνη θαινήζεηο ή θαθνήζεηο λα δηαγλσζηνχλ κε εληειψο ηπραίν ηξφπν. 

1.3.1 ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΛΟΖΘΧΝ ΟΓΚΧΝ 

     Έλα κεγάιν πνζνζηφ θαινεζεηψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζνχλ, 

αθνχ πνιινί απφ απηνχο δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα 

θάλνπλ κεηάζηαζε ζε άιια κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δπίζεο, κεξηθέο απφ 

ηηο θαινήζεηεο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα ελνριεηηθφ ζχκπησκα, νπφηε θαη δελ 

απαηηνχλ θακία αληηκεηψπηζε. Η δηάγλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φγθσλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

 θάπνηεο θαινήζεηεο ςειαθψληαη, φπσο, γηα παξάδεηγκα ζην ζηήζνο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ 

φλησο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο θαινήζεηο φγθνπο ή αλ ζεσξνχληαη χπνπηνη 

γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε θαξθίλν. 

 νη δηάθνξεο κνξθέο ησλ φγθσλ ηνπ δέξκαηνο δηαζέηνπλ θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη εκθαλή ζην δέξκα. 

 κε ηελ αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία 

 νξηζκέλνη ηχπνη θαινεζψλ φγθσλ έρνπλ ηελ ηάζε λα παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηψκαηα πνπ νδεγνχλ ηνλ αζζελή ζηελ εμέηαζε απφ ηνλ ηαηξφ γηα λα 

εμαθξηβσζεί ηη αθξηβψο έρεη. 

1.3.2 ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΡΚΗΝΟΤ 

      Γηάθνξνη θαξθίλνη δελ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο ζπκπηψκαηα κε 

απνηέιεζκα λα αληρλεχνληαη αξθεηά αξγά φηαλ είλαη πιένλ επηθίλδπλνη γηα ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Η έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία. Η αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ελδέρεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα παξαθάησ κέζα: 

 κε εμέηαζε ηνπ ηζηνχ πνπ πάξζεθε ζαλ δείγκα έηζη ψζηε λα θαλεί αλ 

πξφθεηηαη γηα θαινήζε ή θαθνήζε φγθν 
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 κε εμέηαζεο αίκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνπο θαξθίλνπο 

 κε αθηηλνγξαθίεο 

 κε αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία 

 κε ππεξερνγξάθεκα 

 έιεγρνο ζπκπησκάησλ απφ ηνλ ηαηξφ 

 

1.4 ΟΓΚΟ: ΑΗΣΗΔ 

      Υπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία φγθσλ 

ηφζν θαινεζψλ φζν θαη θαθνεζψλ, θαζψο, επίζεο, είλαη ηθαλφ λα επζχλνληαη θαη 

ζπλδπαζηηθά θάπνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο. Σηαδηαθά, εθφζνλ ην ζψκα 

είλαη επηξξεπέο ζε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο, είλαη πηζαλφ λα 

ζρεκαηηζηνχλ θάπνηεο κάδεο θπηηάξσλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη ιφγνη δεκηνπξγίαο ησλ φγθσλ ηφζν θαθνεζψλ φζν θαη θαινεζψλ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

  

 1.4.1 ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ UV 

     Η ειηαθή αθηηλνβνιία UV πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ ήιην είλαη βιαβεξή γηα ηα  

θχηηαξα πνπ ππάξρνπλ ζην δέξκα, δηφηη θαηαζηξέθνληαη έπεηηα απφ 

καθξνρξφληα έθζεζε ζηνλ ήιην. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ήπησλ 

βιαβψλ ηνπ δέξκαηνο φπσο είλαη ν ζρεκαηηζκφο εθειίδσλ, πνηθίισλ ζπίισλ, 

εθειθίδσλ, αιιά θαη ζνβαξφηεξσλ βιαβψλ ηνπ δέξκαηνο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε 

κειαλσκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεην ν άλζξσπνο λα απνθεχγεη 

ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην θπξίσο, ην κεζεκέξη πνπ ε ειηαθά αθηηλνβνιία είλαη πην 

βιαβεξή. 
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1.4.2 ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΔ ΤΝΖΘΔΗΔ 

    Η ζσζηή δηαηξνθή ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη 

παξαηεξεζεί πσο άλζξσπνη πνπ ηξέθνληαη κε κεγάιεο πνζφηεηεο 

νπσξνιαραληθψλ δηαηξέρνπλ κηθξφ θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ θάπνηαο κνξθήο 

φγθν, δηφηη πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ απνηξέπνπλ ηνλ θαξθίλν. Ωζηφζν, κεξηθέο 

ηξνθέο έρνπλ πςειφ πνζνζηφ λα πξνθαιέζνπλ θάπνησλ εηδψλ θαξθίλνπο . Έηζη, 

θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη ηξνθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιά ιηπαξά, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ζηνκάρνπ ή θαξθίλν παρέσο εληέξνπ. 

 

1.4.3 ΗΟΗ 

     Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρεη πξνθιεζεί έλαο φγθνο απφ ηε δξάζε 

θάπνησλ ηψλ. Τέηνηνη ηνί είλαη ν ηφο αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ HPV πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, αιιά θαη ηνλ θαξθίλν ησλ ακπγδαιψλ. 

Δπηπιένλ, νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα απφ ηνλ ηφ ηεο 

επαηίηηδαο Β θαη C, δχλαληαη λα λνζήζνπλ απφ φγθν ζην ήπαξ. 

 

1.4.4 ΥΖΜΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ 

      Αξθεηά πξντφληα πεξηέρνπλ ρεκηθέο ελψζεηο, νη νπνίεο  είλαη επηθίλδπλεο 

γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, αθνχ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πνηθίιεο κνξθέο 

θαξθίλνπ. Απηέο νη ελψζεηο νλνκάδνληαη πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζπλήζσο απνηεινχλ ηελ πίζζα ηνπ ηζηγάξνπ, ηε 

λαθζαιίλε, αιιά θαη πνιιά αθφκα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά. 

 

1.4.5 ΟΡΜΟΝΗΚΟΗ ΛΟΓΟΗ 

    Γχλαηαη λα πξνθχςεη έλαο φγθνο εμαηηίαο ηεο ππέξκεηξεο έθθξηζεο νξκνλψλ 

ηφζν απφ ην ίδην ην ζψκα φζν θαη απφ ηελ παξνρή νξκνλψλ κέζσ θαξκάθσλ. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, θινλίδεηαη ε θπζηνινγηθή αλαινγία ησλ δηαθφξσλ νξκνλψλ 

θη, σο εθ ηνχηνπ λα ππάξρεη θίλδπλνο χπαξμεο φγθνπ ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

άλδξα ή ηεο γπλαίθαο. 

 

1.4.6 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟΣΖΣΑ 

    Έλα πνζνζηφ ησλ φγθσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνπο αζζελείο πξνέξρεηαη απφ 

θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε γηα θαξθίλν. Τν γελεηηθφ πιηθφ ησλ θπηηάξσλ κπνξεί λα 

κελ είλαη θπζηνινγηθφ ζε αλζξψπνπο πνπ παξνπζηάδνληαη γελεηηθέο παζήζεηο. 

Δπηπξνζζέησο, είλαη πηζαλφ λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δηνξζσζεί ην 

γελεηηθφ απηφ πιηθφ. Σηα άηνκα απηά ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα 

παξνπζηαζηεί έλαο θαθνήζεο φγθνο.  

 

1.4.7 ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ 

    Σηελ θαιή πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη θαζεκεξηλέο 

ζπλήζεηέο ηνπ. Σε απηή ζπκβάιινπλ πνιινί παξάγνληεο θαη είλαη νη αθφινπζνη: 

 γπκλαζηηθή ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 απνθπγή νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

 απνθπγή θαπλίζκαηνο, αιιά θαη απνθπγή ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο 

 απνθπγή ζηξεο 

   Τν θάπληζκα θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά, θπξίσο φηαλ ιακβάλνληαη ζε 

πςειέο πνζφηεηεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ζηνπο πλεχκνλεο, θαξθίλν 

ζην ιάξπγγα θαη θαξθίλν ζην ζπθψηη. 

 

1.5 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΚΧΝ 
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    Σε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ είλαη ρξήζηκε ε αληηκεηψπηζε ηεο χπαξμεο ησλ 

φγθσλ γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Αξρηθά, είλαη αλαγθαίν λα εθηηκεζνχλ νξηζκέλεο 

παξάκεηξνη έηζη ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θάζε κάδαο θπηηάξσλ, 

αθνχ, πάληνηε νη θαθνήζεηο κάδεο ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο. Όκσο, ζπρλφ 

θαηλφκελν απνηειεί θαη ε κφληκε αληηκεηψπηζε ησλ θαινεζψλ καδψλ θπηηάξσλ 

γηα αξθεηνχο ιφγνπο. Δπνκέλσο, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά γηα ηηο 

ζεξαπείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ φγθσλ. 

 

1.5.1 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΛΟΖΘΧΝ ΟΓΚΧΝ 

   Οη θαινήζεηεο είλαη γεληθά αθίλδπλεο θαη ζπάληα, επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη θαινήζεηο φγθνη αλαπηχζζνληαη 

αξγά θαη ζρεδφλ πάληνηε, είλαη αλίθαλνη λα δηεηζδχζνπλ ζε γεηηνληθνχο ηζηνχο θαη 

φξγαλα. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο φγθνπο δελ είλαη αλαγθαίν λα αθαηξεζνχλ πνηέ, 

εθηφο θαη αλ απμεζνχλ ζε κέγεζνο κε απνηέιεζκα λα αζθήζνπλ πίεζε ζε θάπνην 

γεηηνληθφ ηζηφ ή φξγαλν. Ωζηφζν, δελ είλαη ζπάληα ε αθαίξεζε ηέηνησλ φγθσλ γηα 

ιφγνπο αηζζεηηθήο. Σε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί κηα θαινήζεηα ζε θαθνήζεηα. Δπνκέλσο, ζα θξηζεί αλαγθαία ε 

αθαίξεζή ηνπ πξηλ παξνπζηαζηεί πξφβιεκα κεηάζηαζεο. Η αληηκεηψπηζε ησλ 

θαινεζεηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

 

 

1.5.1.1 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 

    Γελ είλαη ιίγνη νη θαινήζεηο φγθνη πνπ απαηηείηαη λα αθαηξεζνχλ κέζσ ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Υπφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, απηή ε κέζνδνο είλαη 

αλαπφθεπθηε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη βηνςία ηνπ φγθνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν λα πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ θαθνήζε φγθν θαη ν αζζελήο 
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ζα επηζηξέςεη γξήγνξα ζηνπο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαινήζεηεο πνπ βξίζθνληαη: 

 ζην ζηήζνο 

 ζηελ θεθαιή 

 ζην δέξκα 

 

1.5.1.2 ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΔ LASER Ή IPL 

    Μηα ζπλεζηζκέλε εθαξκνγή γηα ηελ αθαίξεζε θαινεζψλ φγθσλ είλαη ε 

εθαξκνγή νξηζκέλσλ ηχπσλ laser ή IPL. Απηή ε κέζνδνο απνηειεί κηα αζθαιή 

θαη γξήγνξε ζεξαπεία, θαζψο δηαξθεί ιίγα κφλν ιεπηά θαη ε ελέξγεηα ηεο 

αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη κφλν απφ ηελ πεξηνρή πνπ ρξήδεη αληηκεηψπηζεο. 

είλαη νη θαινήζεηο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο θαη δηάθνξνη φγθνη ζηελ ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα. Έλα ζεκαληηθφ πξνηέξεκα ησλ laser είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη ζρεηηθά 

αλψδπλα ηφζν πξηλ ηελ εθαξκνγή φζν θαη κεηά, αθνχ δελ απαηηείηαη ε ζπξξαθή 

ηεο πεξηνρήο πνπ εθαξκφδεηαη. Δπίζεο, έρνπλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηε 

ζεξαπεία. Τα laser ή ην IPL ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αθαίξεζε θαινεζεηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο, φπσο είλαη: 

 θαινήζεηο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο 

 θαινήζεηο φγθνη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα 

 

1.5.1.3 ΚΡΤΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

    Απηή ε ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ εμαηηίαο ησλ 

εμαηξεηηθά ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη ν φγθνο. Φαίλεηαη λα έρεη κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα κεγάιν 

αξηζκφ ηχπσλ φγθνπ, αθνχ ηα θχηηαξα επηβηψλνπλ ζε θπζηνινγηθέο 
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ζεξκνθξαζίεο θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηνχλ ην πνιχ ςχρνο. Η 

θξπνζεξαπεία είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζε θαινήζεηο φγθνπο πνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζε αξθεηά κέξε ηνπ ζψκαηνο, φπσο είλαη: 

 θαινήζεηο φγθνη ηνπ δέξκαηνο 

 θαινήζεηο φγθνη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 

1.5.1.4 ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

   Η ειεθηξνρεηξνπξγηθή ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά γηα ηελ εμάιεηςε 

θαινεζψλ καδψλ θπηηάξσλ. Καηά ηε κέζνδν απηή, ζεξκαίλεηαη ε πξνβιεκαηηθή 

πεξηνρή κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θη, ελ ζπλερεία εμαιείθεηαη 

απνηειεζκαηηθά. Η ειεθηξνρεηξνπξγηθή είλαη κηα επηιεγκέλε εθαξκνγή, επεηδή κε 

ηε ζσζηή ρξήζε ηεο απνηξέπνληαη ηπρφλ παξελέξγεηεο. Δπηπιένλ, απνηειεί κηα 

εχθνιε ιχζε γηα ηνλ αζζελή, δηφηη δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε δηακνλή ηνπ ζην 

λνζνθνκείν έπεηηα απφ ηε ζεξαπεία θαη γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαηζζεζίαο ηνπηθά. 

Φξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ θαινήζεηο φγθνη, φπσο είλαη: 

 κε θαξθηληθνί ζπίινη 

 θνλδπιψκαηα 

 

1.5.2 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΚΟΖΘΧΝ ΟΓΚΧΝ 

    Οη θαθνήζεηο φγθνη ή αιιηψο ν θαξθίλνο είλαη πνιχ επηθίλδπλνο γηα ηε δσή 

ηνπ αλζξψπνπ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα κεηαζηάηαη ζε άιινπο 

ηζηνχο ή φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε ζεξαπεία 

ηνπ θαξθίλνπ, δηφηη, ζπρλά, έρεη ηελ ηάζε λα εμαπιψλεηαη ζε αξθεηά κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο πνπ έρεη πξνζβιεζεί 

απφ ηνλ θαξθίλν, αιιά θαη ην ξπζκφ κεηάζηαζήο ηνπ απφ έλαλ ηζηφ ή φξγαλν ζε 
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θάπνην άιιν, ππάξρνπλ πνηθίιεο ζεξαπείεο πνπ ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζα θξίλεη πνηά 

απφ απηέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα. Οη ζπλεζέζηεξεο κέζνδνη ζεξαπείαο ησλ θαθνεζψλ φγθσλ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1.5.2.1 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ ΟΡΜΟΝΔ 

   Σε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ν νξγαληζκφο εθθξίλεη πνιιέο νξκφλεο ζε ζσζηή 

αλαινγία κεηαμχ ηνπο. Μφιηο επεξεαζηεί απηή ε αλαινγία ιφγσ ππεξέθθξηζεο 

νξκνλψλ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί θαξθίλνο. Έηζη, ε ζεξαπεία απηψλ ησλ 

ηχπσλ θαξθίλνπ επηηπγράλεηαη κε ρνξήγεζε νξκνλψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ζσζηήο αλαινγίαο κεηαμχ ησλ νξκνλψλ θαη αλαζηέιινπλ ηε 

δξάζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Η νξκνλνζεξαπεία πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

θαξθίλνπο πνπ είλαη νξκνλνεπαίζζεηνη. Οξκνλνεπαίζζεηνη θαξθίλνη είλαη νη 

θαξθίλνη πνπ αλαπηχζζνληαη εμαηηίαο ησλ παξαγφκελσλ νξκνλψλ απφ ησλ 

νξγαληζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 

 ν θαξθίλνο ησλ σνζεθψλ 

 

1.5.2.2 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

   Η αθηηλνζεξαπεία είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βαζηθή ζεξαπεία ή 

αθφκε  θαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ηε ρεκεηνζεξαπεία. Η 

αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη απφ ηνλ φγθν αιιά θαη απφ ηελ πγηή πεξηνρή γχξσ 

απφ ηνλ φγθν κε ζθνπφ λα θαηαζηξέςεη ηα θχηηαξα θαη λα ειαηησζεί ην κέγεζνο 

ηνπ θαξθίλνπ. Σε θαξθίλνπο πνπ έρνπλ εμαπισζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ρεκεηνζεξαπεία έηζη ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ φζν 

ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο κάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρνξεγεζεί θαη αθηηλνζεξαπεία 
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γηα λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο, θέξεηαη λα ππάξρεη 

κεησκέλε πηζαλφηεηα λα επαλεκθαληζηεί θάπνηνο θαξθίλνο ζε πεξίπησζε πνπ 

αθαηξεζεί κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ελ ζπλερεία, λα ρνξεγεζεί κηα ζεηξά 

αθηηλνζεξαπεηψλ. Καξθίλνη πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζε κεγάιν 

πνζνζηφ αλ δηαγλσζηνχλ εγθαίξσο είλαη: 

 θαξθίλνο ησλ καζηψλ 

 θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε 

 

1.5.2.3 ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

    Πξφθεηηαη γηα κηα ζεξαπεία πνπ ρνξεγείηαη κε θάξκαθα ζπλήζσο ζε ελέζηκε 

κνξθή γηα λα πεξάζεη ζηελ αηκαηηθή ξνή, αιιά θαη δηα ηνπ ζηφκαηνο κε ζθνπφ 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ή ζπλδπαζηηθά. Σε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, ε ρεκεηνζεξαπεία ρνξεγείηαη κεηά απφ κηα εγρείξεζε αθαίξεζεο 

φγθνπ. Ωζηφζν, κπνξεί λα δνζεί ζε θαηαζηάζεηο γηα ηελ πιήξε ίαζε ηνπ θαξθίλνπ 

ή γηα ηελ κείσζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ φηαλ ν θαξθίλνο βξίζθεηαη 

ζε πνιχ πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη είλαη αδχλαην λα ζεξαπεπηεί. Η ρνξήγεζε ησλ 

θαξκάθσλ δηα ηνπ ζηφκαηνο απνηειεί κηα βνιηθή ζεξαπεία, δηφηη ν αζζελήο έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ιάβεη ηα θάξκαθα αθφκε θαη ζην ζπίηη ηνπ. Δλδέρεηαη φκσο, λα 

ππάξμνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο εθφζνλ ν αζζελήο δελ ηεξήζεη ηνπο θαλφλεο 

ιήςεο ηεο ζεξαπείαο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ιφγσ ηεο ειιηπήο ελεκέξσζεο 

γηα ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεη. Παξφια απηά, ε ρεκεηνζεξαπεία είηε είλαη 

ελδνθιέβηα είηε ιεθζεί απφ ην ζηφκα, θέξεηαη πσο πξνθαιεί κηα ζεηξά απφ 

αλεπηζχκεηεο δπζάξεζηεο γηα ηνλ αζζελή ελέξγεηεο. Απηέο νθείινληαη ζηελ 

θαηαζηξνθή θαη ησλ πγηψλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ εμαηηίαο ηεο κε 

ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζρεδφλ πάληα, δίλεηαη ζηνλ αζζελή κηα 

ζεηξά άιισλ θαξκάθσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαηηψζνπλ ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο: 
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 πηψζε ηξηρψλ 

 ππξεηφο 

1.5.2.4 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΔΜΒΑΖ 

     Η ρεηξνπξγηθή επέκβαζε επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ρξεηάδεηαη 

λα ηαπηνπνηεζεί έλαο φγθνο, δειαδή αλ πξφθεηηαη γηα έλαλ θαινήζε ή έλαλ 

θαθνήζε φγθν. Σε πξψηκν ζηάδην αλίρλεπζεο ηνπ θαξθίλνπ είλαη ηθαλφ λα 

αθαηξεζεί απηή ε κάδα θπηηάξσλ κε εγρείξεζε. Γελ ππάξρνπλ ιίγεο πεξηπηψζεηο, 

ζηηο νπνίεο ν θαξθίλνο εμαιείθζεθε κφλν κε ηε κέζνδν ηεο εγρείξεζεο. Παξφια 

απηά, γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ελδέρεηαη λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ 

αζζελή θαη άιιεο ζπλδπαζηηθέο ζεξαπείεο ζαλ ηελ αθηηλνζεξαπεία. Οξηζκέλεο 

θνξέο, ν αζζελήο ζπλίζηαηαη λα αθαηξέζεη πξνιεπηηθά πεξηνρέο πνπ κπνξεί 

ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ λα παξνπζηαζηεί θαξθίλνο νχησο ψζηε λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο λα λνζήζεη. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη αζζελείο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θαξθίλν ζηνπο καζηνχο ιφγσ γελεηηθήο πξνδηάζεζεο 

θη έηζη, κεξηθνί απφ απηνχο ιακβάλνπλ ηελ απφθαζε λα πξνρσξήζνπλ ζε 

αθαίξεζε ησλ καζηψλ. 

 

1.5.2.5 ΚΡΤΟΘΔΡΑΠΔΗΑ  

    Η θξπνζεξαπεία, πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη κηα ζεξαπεία, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ηεο κάδαο ιφγσ ηεο 

ππεξβνιηθά ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. Η ζεξαπεία απηή εθαξκφδεηαη θαη ζε 

πεξηπηψζεηο χπαξμεο θαξθίλνπ. Όπσο πξνθχπηεη, είλαη ηθαλφ λα εθαξκνζηεί 

καδί κε άιιεο κεζφδνπο ζεξαπείαο, δειαδή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρεκεηνζεξαπεία, 

έηζη ψζηε λα ππάξμεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ίαζεο. Γελ είλαη ζπάλην ην 

γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηεο θξπνζεξαπείαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ζκίθξπλζε 

ηνπ φγθνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη νη θαθνήζεηο φγθνη: 

 θαξθίλνο ησλ πλεπκφλσλ 
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 ζηνλ θαξθίλν ησλ νζηψλ 

 

1.6 ΠΡΟΛΖΦΖ  

    Η εκθάληζε ησλ φγθσλ είλαη πιένλ έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ. Παξφια απηά, ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα πξνβεί ζε θάπνηεο ελέξγεηεο, κε ηηο νπνίεο ππάξρεη ε ηθαλφηεηα λα 

κεησζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο θάπνησλ φγθσλ ηφζν θαινεζψλ φζν θαη 

θαθνεζψλ. Τα κέηξα πνπ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ απφ ηνλ θάζε 

άλζξσπν μερσξηζηά είλαη ηα παξαθάησ: 

 θξίλεηαη απαξαίηεην ν θαζέλαο λα πξαγκαηνπνηεί ζπρλέο εμεηάζεηο έηζη 

ψζηε αλ αλαπηπρζεί θάπνηα κάδα θπηηάξσλ λα βξεζεί ζε πξψηκν ζηάδην. 

Όζν πην γξήγνξα γίλεη ε αλίρλεπζε ηνπ φγθνπ ηφζν πην απνηειεζκαηηθή 

ζα είλαη ε ζεξαπεία. Γηα παξάδεηγκα, θάζε ρξφλν ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη 

καζηνγξαθία θαη ςειάθεζε ησλ καζηψλ ή λα γίλεηαη έιεγρνο θάπνησλ 

δεξκαηηθψλ βιαβψλ. 

 είλαη αλαγθαίν φινη νη άλζξσπνη λα πξνζέρνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ 

πγεία ηνπο, αθνινπζψληαο κηα πγηεηλή δηαηξνθή ρσξίο λα ππάξρεη ζηε δσή 

ηνπο ε θαηάρξεζε νπζηψλ, παξαδείγκαηνο ράξε θάπληζκα θαη 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά. 

 ρξεηάδεηαη λα απνθεχγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία εηδηθφηεξα ην κεζεκέξη, 

αθνχ ε αθηηλνβνιία είλαη πην βιαβεξή απφ θάζε άιιε ψξα ηεο εκέξαο, 

θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ήιηνο θαηαζηξέθεη ηα 

θχηηαξα ηνπ δέξκαηνο. Έηζη, ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα θνξά αληειηαθά 

κε πςειφ δείθηε πξνζηαζίαο  

  Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαιφο θαη ζπρλφο θαζαξηζκφο ηνπ δέξκαηνο απφ 

ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο γηα λα δηαηεξείηαη ην ph ηεο επηδεξκίδαο 

ζηαζεξφ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή κνιχλζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΔΠΗΓΔΡΜΗΓΑ 

2.1  ΟΡΗΜΟ ΔΠΗΓΔΡΜΗΓΑ 

     Τν δέξκα δηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα, ζηελ επηδεξκίδα, ε νπνία είλαη ε 

εμσηεξηθή ζηηβάδα, ην ρφξην, ην νπνίν είλαη ε εζσηεξηθή ζηηβάδα θαη ην ππφδεξκα 

(ππνδφξην ή ιηπψδε ηζηφ). Η επηδεξκίδα ζεσξείηαη έλα πνιχζηνηβν πιαθψδεο 

επηζήιην θαη απφ απηήλ πξνέξρνληαη νη ηξηρνζκεγκαηνγφλνη ζχιαθνη θαη νη 

ηδξσηνπνηνί αδέλεο θαη απνηειεί ην 5% ηνπ πάρνπο ηνπ δέξκαηνο. Απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα είδε θπηηάξσλ, ηα θεξαηηλνθχηηαξα (πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ 

επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο δεκηνπξγψληαο έλα ζηξψκα θεξαηίλεο), ηα 

κειαληλνθχηηαξα, (ηα νπνία απνηεινχλ δελδξηθά θχηηαξα πνπ πξνζηαηεχνπλ ην 

δέξκα απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία παξάγνληαο ηε κειαλίλε), ηα θχηηαξα Merkel 

(ηα νπνία βξίζθνληαη ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ δέξκαηνο αλάκεζα ζηα 

θεξαηηλνθχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηηβάδαο, ζρεηίδνληαη κε ηελ αθή θαη ζπλδένληαη κε 

ην λεπξηθφ θχηηαξν) θαη ηα θχηηαξα Langerhans (ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

κπειφ ησλ νζηψλ, απνηεινχλ δελδξηηηθά θχηηαξα θαη παίδνπλ αλνζνινγηθφ ξφιν), 

φπσο επίζεο θαη απφ ηέζζεξηο ζηηβάδεο, ηελ βαζηθή, αθαλζσηή, θνθθψδεο θαη 

ηελ θεξαηίλε ζηηβάδα. Σηηο παιάκεο θαη ηα πέικαηα ε επηδεξκίδα είλαη παρχηεξε 

γηα απηφ θαη παξαηεξείηαη αθφκα κηα ζηηβάδα αλάκεζα ζηελ θνθθψδε θαη ηελ 

θεξαηίλε, ε δηαπγήο. Καινήζεηο φγθνη ηεο επηδεξκίδα νλνκάδνληαη εθείλνη φπνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεζνεμαξηεκαηηθά θεξαηηλνθχηηαξα.  

 

             

                                       Δηθφλα 2.1 Γέξκα 
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2.2 ΣΗΒΑΓΔ ΣΖ ΔΠΗΓΔΡΜΗΓΑ 

 Βαζική ζηιβάδα ή μηηπική 

    Η βαζηθή (κεηξηθή) ζηηβάδα είλαη ε βαζχηεξε ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο. Δίλαη 

ε πην ζεκαληηθή απφ φιεο ηηο ζηηβάδεο, δηφηη φιεο νη ππφινηπεο ζηηβάδεο ηεο 

επηδεξκίδαο πξνέξρνληαη απφ απηή, γηα απηφ νλνκάδεηαη θαη κεηξηθή. Απνηειείηαη 

απφ έλαλ ζηίρν θπιηλδξηθψλ ή θπβνεηδψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία είλαη θαηαλεκεκέλα 

ην έλα δίπια ζην άιιν. Δθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγία θεξαηηλνθπηηάξσλ ηα 

νπνία πνιιαπιαζηάδνληαη αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο. Μεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ηεο βαζηθήο ζηηβάδαο 

ππάξρνπλ ζε ζεκεία πνιπγσληθά θχηηαξα κε κηθξφ ππξήλα θαη δηαπγέο 

πξσηφπιαζκα, ηα νπνία νλνκάδνληαη δηαπγή θχηηαξα ηνπ Masson, κέζα ζηα 

νπνία ζρεκαηίδεηαη ε κειαλίλε. Η βαζηθή ζηηβάδα απνηειεί ην φξην κεηαμχ ηεο 

επηδεξκίδαο θαη ηνπ ρνξίνπ. Απνηειείηαη θαηά 8% ζε λεξφ θαηά ηελ πεξίνδν 

γήξαλζεο ηνπ αλζξψπνπ ράλεη ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ θαη ιεπηαίλεη.  

 Ακανθωηή  ζηιβάδα 

    Η αθαλζσηή ζηηβάδα είλαη ε πην παρηά ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο. Απνηειείηαη 

απφ αξθεηά ζηξψκαηα θπηηάξσλ, (6-15) ηα θχηηαξα ησλ νπνίσλ είλαη 

πεπιαηπζκέλα ζηα θαηψηεξα επίπεδα θαη φζν αλεβαίλνπκε πξνο ηα αλψηεξα 

επίπεδα απνπιαηίδνληαη. Τα θχηηαξα ηεο νλνκάδνληαη αθαλζσηά δηφηη έρνπλ 

κηθξά αγθάζηα ζην εμσηεξηθφ ησλ κεκβξαλψλ ηνπο. 

 Κοκκώδηρ ζηιβάδα 

   Η θνθθψδεο ζηηβάδα απνηειείηαη απφ δχν έσο ηέζζεξα ζηξψκαηα 

απνπιαηπζκέλσλ θπηηάξσλ (θνθθψδε θχηηαξα). Δπίζεο κέζα ηεο ππάξρνπλ 

θνθθία θεξαηνυαιίλεο, ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθή νπζία ηεο θεξαηίλεο. Σηελ 

θνθθψδε ζηηβάδα μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο θεξαηηλνπνίεζεο ησλ 

θεξαηηλνθπηηάξσλ, φπνπ εκπινπηίδνληαη κε κεγάιε πνζφηεηα ηλψλ θεξαηίλεο θαη 

γίλνληαη πην πεπιαηπζκέλα. 
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 Κεπαηίνη ζηιβάδα 

     Η θεξαηίλε ζηηβάδα είλαη ε εμσηεξηθή ζηηβάδα ηεο επηδεξκίδαο θαη έξρεηαη ζε 

άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ. Απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ λεθξά θχηηαξα, 

(θεξαηηλνθχηηαξα) πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο επηδεξκηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Η 

θεξαηίλε ζηηβάδα θαηαιακβάλεη ην 10% ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επηδεξκίδα, γηα απηφ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο 

ηνπ δέξκαηνο. Τέινο ε θεξαηίλε ζηηβάδα έρεη θαη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, θαζψο ηα 

θχηηαξα ηεο δεκηνπξγνχλ έλαλ ζηαζεξφ δεζκφ κεηαμχ ηνπο θάλνληαο ην δέξκα 

αδηαπέξαζην πξνο ηνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο. 

 

2.3  ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΔΠΗΓΔΡΜΗΓΑ 

2.3.1 ΜΖΓΜΑΣΟΡΡΟΨΚΔ ΤΠΔΡΚΔΡΑΣΧΔΗ 

    Ωο πξνο ηελ θιηληθή εηθφλα πξφθεηηαη γηα κνξθψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζπλήζσο ζε άηνκα κέζεο ειηθίαο (50 εηψλ) θαη ησλ δχν θχιισλ. Δκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζηηο ζκεγκαηνγφλεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ, ζην ζψξαθα, ζηε ξάρε, 

ζηελ θνηιηαθή ρψξα, ζηηο καζράιεο θαη ζηελ βνπβσληθή πεξηνρή. Σην αξρηθφ ηνπο 

ζηάδην έρνπλ κηθξή δηάκεηξν είλαη ειαθξψο δηεζεκέλα ζην δέξκα θαη έρνπλ θαθέ 

ή θίηξηλν ρξψκα. Σε επφκελν ζηάδην εκθαλίδνληαη πην εμνγθσκέλα θαη 

ζθνπξφρξσκα (γθξη, θαθέ, κειαλφ ρξψκα). Σην ηειηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο 

έρνπλ ηε κνξθή εθβιαζηήζεσλ θαη ε επηθάλεηά ηνπο θαιχπηεηαη απφ παρηά 

απνιέπηζε. Οη θιηληθέο ηνπο κνξθέο πνηθίινπλ αλάινγα, κε ην ζεκείν πνπ 

βξίζθνληαη ζην άηνκν, κε ηνλ αξηζκφ ησλ βιαβψλ θαη κε ηελ αηηηνπάζεηα ησλ 

βιαβψλ. Τέινο, φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπο ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο κέζνδνη (θξπνζεξαπεία, εθηνκή κε μέζηξν θαη δεξκαηναπνιέπηζε γηα λα 

κελ θαηαιεηθζεί ε νπιή φπσο επίζεο θαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ 

πξνηηκάηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο). 
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  Δηθφλα 2.2 Σκεγκαηνξξντθέο Υπεξθεξαηψζεηο   

                     

2.3.2 ΚΔΡΑΣΟΑΚΑΝΘΧΜΑ 

   Ωο πξνο ηελ θιηληθή πεξηγξαθή πξφθεηηαη γηα κφξθσκα ζηξνγγπινχ 

ζπκκεηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηα δχν θχιια ζε ειηθία κεηαμχ 

50-60 εηψλ. Σπρλά ζεκεία εκθάληζεο ηνπ κνξθψκαηνο είλαη  ην πξφζσπν (ξίλα, 

παξεηέο, ρείιε, βιέθαξα) θαη ε κνίξα ησλ άλσ άθξσλ (ξαρηαία επηθάλεηα άλσ 

άθξσλ ρεξηψλ, θαξπψλ θαη αληηβξαρίσλ). Ο ρξφλνο χπαξμεο ηνπ εθηηκάηαη ζηνπο 

2 κε 3 κήλεο. Σην αξρηθφ ζηάδην εκθαλίδεηαη σο ζθαηξηθή βιαηίδα θφθθηλνπ ή 

θπζηνινγηθνχ ρξψκαηνο ηνπ δέξκαηνο. Έπεηηα ζε επφκελν ζηάδην απμάλεηαη ε 

δηάκεηξφο ηνπ θαηά 10 κε 20mm θαη παίξλεη ζθαηξηθή κνξθή κε ιεία  επηδεξκίδα 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ππεξθεξαησζηθφ βχζκα κε κνξθή εθειθίδαο . Σην ηειηθφ ηνπ 

ζηάδην ην βχζκα απηφ πέθηεη απφ ην δέξκα θαη ππνρσξεί ε κνίξα ηεο βιάβεο κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηξνθηθήο νπιήο. Οη θιηληθέο ηνπ κνξθέο δηαθξίλνληαη 

αλάινγα, κε ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη (ηξηρσηφ θεθαιήο, φζρεν, ππσλχρηα 

αχιαθα, βιελλνγφλνη) , αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο βιάβεο, ζε άηππε κνξθνινγία 

ηνπ θαη ζε πνιπεζηηαθέο κνξθέο. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία θεξαηναθαλζσκάησλ είλαη ηέζζεξηο: γελεηηθνί, ινηκνγφλνη, 

αλνζνπνηεηηθνί, πεξηβαιινληηθνί. Τέινο, φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζε εάλ ε θάζε ηεο βιάβεο έρεη νινθιεξσζεί κπνξνχκε λα 

απνθχγνπκε ηελ ζεξαπεία. Δάλ φκσο ε βιάβε είλαη ζε θάζε αλάπηπμεο 

κπνξνχκε λα επέκβνπκε κε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ε νπνία πξνηηκάηαη γηα ηα 
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θεξαηναθαλζψκαηα ηεο ξηλφο, ησλ βιεθάξσλ, ησλ ψησλ θαη ηεο ξαρηαίαο 

επηθάλεηαο ησλ άλσ άθξσλ ρεξηψλ ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλα άηνκα δηφηη ππάξρεη 

απμεκέλνο θίλδπλνο ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο βιάβεο. 

                    

Δηθφλα 2.3 Κεξαηναθάλζσκα   

 

2.3.3 ΑΚΑΝΘΧΜΑ ΑΠΟ ΓΗΑΤΓΖ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΟΤ DEGOS  

    Πξφθεηηαη γηα φγθν κε κηθξή δηήζεζε θαη δηάκεηξν πνπ ζπλήζσο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 10mm. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηελ θάησ θλήκε. Δίλαη κφξθσκα 

ζηξνγγπινχ ζρήκαηνο θαη έρεη μεξή, πγξή (αηκαηψδε) επηθάλεηα. Η βιάβε κπνξεί 

λα εληνπηζζεί δηάζπαξηε θαη εμαλζεκαηηθή φπσο θαη λα εκθαληζηεί ζε 

ζπλδπαζκφ κε θιεβηθή αλεπάξθεηα θάησ άθξσλ. Η θιηληθή ηνπ εηθφλα ην 

ραξαθηεξίδεη σο αθάλζσκα πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο πγηνχο επηδεξκίδαο 

θαη απνηειείηαη απφ κειαγρξσκαηηθά θχηηαξα κε δηαπγέο θπηηαξφπιαζκα θαη 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθνγφλν. Αλάκεζα ζε απηά ηα θχηηαξα ππάξρεη 

κεζνθπηηάξην νίδεκα ην νπνίν δηαθφπηεη ηε ζπλέρεηά ηνπο. Οη παξάγνληεο θαη ηα 

αίηηα εκθάληζεο θαζψο θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ κνξθψκαηνο 

είλαη άγλσζηα. 
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2.3.4 ΓΤΚΔΡΑΣΧΗΚΑ ΑΚΑΝΘΧΜΑΣΑ 

    Τα δπζθεξαησζηθά αθαλζψκαηα δηαθξίλνληαη ζε επηδεξκνιπηηθά αθαλζψκαηα 

(επηδεξκηθνί κνλήξεηο φγθνη κε κηθξή δηάκεηξν) θαη ζε κπξκεθηφκνξθν 

δπζθεξάησκα, φπνπ κηιάκε γηα θαινήζε φγθν ηεο επηδεξκίδαο κε αθαλζψκαηα. Η 

θιηληθή ηνπ εηθφλα ραξαθηεξίδεηαη σο κφξθσκα κε βιαηίδεο θαη εθειθίδεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θαη νκθαισηφ ζεκάδη ζην θέληξν ηνπ. Έρεη δηάκεηξν 3 κε 8 mm θαη 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Η ζεξαπεία ηνπ επηηπγράλεηαη 

κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 

2.3.5 ΆΛΛΑ ΔΠΗΓΔΡΜΗΚΑ ΑΚΑΝΘΧΜΑΣΑ 

    Σε απηήλ ηελ θαηεγνξία επηδεξκηθψλ αθαλζσκάησλ έρνπκε ην αθαλζνιπηηθφ 

αθάλζσκα, ην αθάλζσκα απφ επκεγέζε θχηηαξα θαη ηελ κνλήξεο ιεηρελνεηδήο 

ππεξθεξάησζε. Σην αθαλζνιπηηθφ αθάλζσκα κηιάκε γηα παξνπζία βιαηηδνεηδνχο 

αθαλζψκαηνο θαη απνδηνξγάλσζε θεξαηηλνθπηηάξσλ. Σην αθάλζσκα απφ 

επκεγέζε θχηηαξα έρνπκε κηα ζηξνγγπιή πιάθα κε δηάκεηξν 2 κε 10mm πνπ 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα άθξα ησλ ειηθησκέλσλ αλζξψπσλ. Η δηαθνξά απηνχ 

ηνπ αθαλζψκαηνο είλαη ην κέγεζνο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ ην νπνίν είλαη δηπιάζην 

απφ ην θπζηνινγηθφ. Τέινο ζηε κνλήξε ιεηρελνεηδή ππεξθεξάησζε έρνπκε κηα 

βιαηίδα κεγάιεο δηακέηξνπ πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο φπνπ εθηίζεληαη 

ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (ληεθνιηέ, αληηβξαρηφλσλ, ζπαληφηεξα ζην πξφζσπν). Η 

κνλήξεο ιεηρελνεηδήο ππεξθεξάησζε ηάηαη απηνκάησο. 

 

2.3.6 ΔΠΗΓΔΡΜΗΓΗΚΑ ΑΜΑΡΣΧΜΑΣΑ 

   Τν θαινεζέο επηδεξκηθφ ακάξησκα ραξαθηεξίδεηαη απφ παζνινγηθή δηάηαμε 

ησλ ηζηψλ θαη ηελ παζνινγηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ θαη ηεο 

επηδεξκίδαο.  
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 ύνδπομο ηος Solomon 

     Σην ζχλδξνκν επηδεξκηδηθνχ ακαξηψκαηνο Solomon έρνπκε δηάθνξεο 

πηζαλέο δπζπιαζίεο θαη αιινηψζεηο ζηηο αξζξψζεηο, ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγάλσλ 

θαζψο θαη ζην δέξκα. Όζνλ αθνξά ηηο αξζξψζεηο ηα επηδεξκηδηθά ακαξηψκαηα 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα άθξα (νζηά άθξσλ ρεξηψλ ή πνδηψλ. Μεξηθή ή πιήξεο 

απνπζία κέινπο θαη παξακφξθσζή ηνπ) ή αιιηψο ζε ηκήκα ηνπ ζψκαηνο(θνξκφο 

ή θεθαιή φπνπ δελ έρνπκε ζσζηφ ζρεκαηηζκφ νζηψλ θαη ζπνλδχισλ) . Οη 

δπζπιαζίεο ησλ ακαξησκάησλ πνπ πξνζβάινπλ ην εζσηεξηθφ ησλ νξγάλσλ 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαξδηά πνπ ηπγράλεη λα είλαη θαη ε πην επηθίλδπλε έσο θαη 

ζαλαηεθφξα θαζψο θαη ηα λεθξά, ην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ηα επηλεθξίδηα 

πνπ είλαη ζπλεζέζηεξα. Δπίζεο ηα ακαξηψκαηα κπνξεί λα πξνζβάινπλ θαη ηα 

εγθεθαιηθά θχηηαξα πξνθαιψληαο επηιεςία (ζε πνζνζηφ 6%), δηαλνεηηθά 

πξνβιήκαηα, έιιεηςε θηλεηηθφηεηαο (κεξηθή αλαπεξία), πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε 

θαη ζηελ αθνή. Τέινο ην ζχλδξνκν Solomon κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηελ 

επηδεξκίδα καδί κε κειαρξσκαηηθνχο ζπίινπο. 

 ύνδπομο Φλεγμονώδοςρ Δπιδεπμιδικού Αμαπηώμαηορ 

      Τν ζχλδξνκν απηφ εθδειψλεηαη κφλν ζηα άηνκα ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη 

έρεη σο απνηέιεζκα αλσκαιίεο ησλ νζηψλ θαζψο θαη βιάβεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

νξγάλσλ. Τν ζχλδξνκν απηφ νλνκάζηεθε θαη ζχλδξνκν CHILD δηφηη ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη δεξκαηνπάζεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ 

ρξσκνζσκάησλ ρ ηα νπνία ζα ππήξμαλ ζαλαηεθφξα ζηα νκνδπγσηηθά αξζεληθά 

έκβξπα.  

 Δπιδεπμολςηικό Δπιδεπμιδικό Αμάπηωμα  

    Τν επηδεξκηδηθφ απηφ ακάξησκα είλαη θαζαξά θιεξνλνκηθφ. Έρεη κνξθή 

βιαηηδψδνπο πιάθαο θαθέ ρξψκαηνο. Καηαιακβάλεη κεγάιε έθηαζε ηνπ ζψκαηνο 

κε κνξθή γξακκνεηδψλ δσλψλ. 
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 Θεπαπεία και ανηιμεηώπιζη Δπιδεπμιδικών Αμαπηωμάηων  

  Δλίνηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιινί κέζνδνη (ρεηξνπξγηθή επέκβαζε) 

αληηκεηψπηζεο ηνπο ρσξίο φκσο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ωζηφζν φκσο ε 

ρνξήγεζε βηηακίλεο  D γηα ηνπηθή εθαξκνγή πάλσ ζηε βιάβε επέθεξε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

2.3.7 ΡΧΓΜΧΓΔ ΑΚΑΝΘΧΜΑ 

     Πξφθεηηαη γηα έλαλ επηζειηαθφ φγθν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηξαπκαηηζκφ 

πίζσ απφ ην πηεξχγην ησλ απηηψλ (ρξήζε ιαλζαζκέλνπ ζθειεηνχ γπαιηψλ)  θαη 

ζηε ξάρε ηεο κχηεο. Η ζεξαπεία είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζθειεηνχ ησλ γπαιηψλ 

κε έλαλ ειαθξχηεξν. 

 

2.3.8 ΑΚΡΟΥΟΡΓΟΝΔ 

      Απφ ηνπο πην ζπρλνχο θαινήζεηο φγθνπο ηεο επηδεξκίδαο. Οη 

αθξνρνξδφλεο έρνπλ θιεξνλνκηθφ ραξαθηήξα θαη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κεηά ηα 

30 έηε θαη είλαη ζπρλφηεξε ε εκθάληζε ηνπο ζην γπλαηθείν απφ φηη ζην αληξηθφ 

θχιν ζε παρχζαξθα άηνκα ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ιφγσ απμεκέλεο 

εθίδξσζεο(δεκηνπξγία πγξαζίαο ζην δέξκα). Έρνπλ κέγεζνο πεξίπνπ 1 κε 4mm 

φκσο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ κεγαιψλνπλ ζε δηάκεηξν κε απνηέιεζκα 

λα θξέκνληαη απφ ην δέξκα. Σηελ εκκελφπαπζε θαη ηελ εγθπκνζχλε ην κέγεζνο 

ηνπο απμάλεηαη. Πνιιέο θνξέο νη βιάβεο απνθφπηνληαη κφλεο ηνπο απφ ην δέξκα. 

Δληνπίδνληαη θπξίσο ζην ιαηκφ, ζηηο πηπρέο, ζην άλσ  ηκήκα ηνπ θνξκνχ, ζηα 

άθξα θαη γεληθά ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ηξηβή. Δπίζεο, ζπρλά εκθαλίδνληαη 

γχξσ απφ ηα κάηηα, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ελνριεηηθά, αθφκα θαη γηα ηελ φξαζε φηαλ είλαη κεγάιεο θαη πνιχ θνληά ζην κάηη. 

Τν ρξψκα ηνπο, πνηθίιεη απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο κέρξη ζθνχξν θαθέ ή 

καχξν. Κακηά θνξά ιφγσ ηξηβήο κπνξεί λα επηκνιπλζνχλ νη αθξνρνξδφλεο αιιά 
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γεληθά ε θιηληθή ηνπο εηθφλα είλαη θαιή θαη δελ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα παξά 

κφλν ζηελ ηξηβή ησλ ξνχρσλ.  Θεξαπεπηηθά, νη αθξνρνξδφλεο αληηκεησπίδνληαη 

εχθνια κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε φπνπ γίλεηαη ρξήζε  ηνπηθήο αλαηζζεζίαο κε 

έλεζε, ή ηνπηθήο αλαηζζεηηθήο θξέκαο δχν ψξεο πξηλ ηελ επέκβαζε. Έπεηηα νη 

βιάβεο θφβνληαη κε ςαιίδη θαη ε βάζε  ηνπο 

θαπηεξηάδεηαη  κε  ιέηδεξ  ή  κε  ειεθηξνθαπηεξηαζκφ. Άιινο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε θξπνζεξαπεία. Οη  βιάβεο πνπ είλαη 

θνληά ή πάλσ ζηα γελλεηηθά φξγαλα, πξέπεη λα εγείξνπλ ππνςίεο θαη λα 

μερσξίζνπλ, απφ ηα θνλδπιψκαηα, νπφηε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ρξεηάδεηαη έλα 

θαιφ ζεμνπαιηθφ ηζηνξηθφ. (αλ εκθαλίζηεθαλ κεηά απφ επαθή, αλ ππάξρεη 

ηζηνξηθφ θνλδπισκάησλ ηνπ/ηεο αζζελνχο ή ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ ηνπο). 

 

         Δηθφλα 2.4 Αθξνρνξδφλεο 

 

 

2.3.9 ΚΤΣΔΗ 

  Οη θχζηεηο είλαη φγθνη (θαξνχκπαια) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ θξαγκφ ησλ 

πφξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη πεξηέρνπλ κέζα ηνπο περηφ πγξφ ή εκηζηεξεφ δχζνζκν 

πιηθφ.  Φσξίδνληαη ζε επηδεξκνεηδείο θαη δεξκνεηδείο. 

 

 Δπιδεπμοειδείρ κύζηερ 

   Οη επηδεξκνεηδείο θχζηεηο ή αιιηψο ζκεγκαηνγφλεο θχζηεηο πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο ηνπ δέξκαηνο (απφ φπνπ πήξαλ ην φλνκα ηνπο) θαη 
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είλαη απφ ηνπο πην ζχλεζεο θαινήζεηο φγθνπο ηεο επηδεξκίδαο. Τν ζκήγκα πνπ 

παξάγεηαη, νδεγείηαη κέζσ ηνπ πφξνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο, 

δεκηνπξγψληαο ιηπαξφηεηα ζην δέξκα. Όηαλ ν πφξνο απηφο θξάμεη, ηφηε ην 

ζκήγκα ζπζζσξεχεηαη ζηνλ αδέλα, ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε θχζηε. Έρνπλ 

ζπλήζσο θίηξηλν ή ιεπθφ ρξψκα θαη εκθαλίδνληαη  θπξίσο ζην πξφζσπν, ζηνλ 

ιαηκφ θαη ζηελ πιάηε. Δπηβάιιεηαη ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπο (ρξήζε ηνπηθήο 

αλαηζζεζίαο), δηφηη ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα κεγαιψλνπλ, αιιά θαη γηαηί εχθνια 

κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ  ζε απνζηήκαηα (ζπζζψξεπζε θιεγκνλψδνπο πγξνχ) 

κε θίλδπλν ηε κφιπλζε.  

 

 Γεπμοειδείρ κύζηερ 

    Οη δεξκνεηδείο ή ζπγγελείο θχζηεηο δεκηνπξγνχληαη απφ αλσκαιίεο θαηά ηελ 

εκβξπτθή αλάπηπμε. Οη βιάβεο εληνπίδνληαη απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζην πξφζσπν, (έμσ γσλία θξπδηνχ, ζηε ξίδα 

ηεο κχηεο, ζην κέησπν, ζην έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο) ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο 

(κέζε γξακκή ηξηρσηνχ θεθαιήο), ζηνλ ζψξαθα, ζηελ ξάρε θαη ζηελ θνηιηά.  

Έρνπλ κεηαβαιιφκελε δηάκεηξν απφ ιίγα έσο αξθεηά ρηιηνζηά. Τν πεξηερφκελν 

ηνπο δελ είλαη πγξφ αιιά ζπκπαγέο θαη ε δηαθνξά ηνπο κε ηηο επηδεξκνεηδείο 

θχζηεο είλαη φηη νη δεξκνεηδείο είλαη φηη ζην εζσηεξηθφ ησλ δεξκνεηδψλ θχζηεσλ 

βξίζθνληαη θαη εμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο, φπσο ηξίρεο θαη ηδξσηνπνηνί αδέλεο. 

Αθαηξνχληαη θαη απηέο κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ είλαη ιίγν δπζθνιφηεξε δηφηη 

ε επηδεξκίδα είλαη πην παρηά. 

 

Δηθφλα 2.4  Δπηδεξκνεηδήο-Γεξκνεηδείο Κχζηε 
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2.3.10 ΠΗΛΟΗ 

   Οη ζπίινη (ειηέο) είλαη θαινήζεηο φγθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

κειαλνθχηηαξα,  ηα θχηηαξα πνπ παξάγνπλ ηε κειαλίλε. Κάπνηνη εκθαλίδνληαη 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία (ζπγγελείο) θαη άιινη εκθαλίδνληαη αξγφηεξα (επίθηεηνη). 

Δληνπίδνληαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, φκσο είλαη πην ζπρλνί ζηα ζεκεία 

πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Μπνξεί λα είλαη θφθθηλνη, ζην 

ρξψκα ηνπ δέξκαηνο αθφκα θαη καχξνη. Έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε ηα 

νπνία πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ηπρφλ παξακνξθψζεηο ή αιινηψζεηο. 

 

2.3.10.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΗΛΧΝ 

 Φεηξνπξγηθή επέκβαζε 

 

 Καπηεξηαζκφο (κε ιέηδεξ ή ρσξίο) 

 

 Γεξκαπφμεζε 

 

 Φεκηθέο νπζίεο 

 

2.3.10.2  ΑΗΣΗΔ ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΗΛΧΝ 

 Γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο 

 Υπνςία δεκηνπξγίαο θαθνήζεηαο  

 Δλφριεζε απφ ξνπρηζκφ  

 

2.3.10.3 ΔΗΓΖ ΠΗΛΧΝ 

1. ςγγενείρ Μελανοκςηηαπικοί πίλοι 

   Ο ζπγγελήο κειαλνθπηηαξηθφο ζπίινο δεκηνπξγείηαη θαηά ηε γέλλεζε θαη 
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δηαηεξείηαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Έρεη πνηθίια κεγέζε θαη ε 

δηάκεηξνο ηνπ κπνξεί λα θηάζεη αξθεηά εθαηνζηά, φκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη απηή είλαη ε δηαθνξά ηνπο κε ηνπο επίθηεηνπο. Έρεη 

ζηξνγγπιφ ζρήκα κε ζεκάδηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαη ην θέληξν ηνπ είλαη πην 

ζθνχξν απφ ην ππφινηπν θνκκάηη. Δπίζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ κπνξεί λα έρεη θαη 

ηξίρεο. 

 

Δηθφλα 2.5 Σπγγελείο Μειαγρξσκαηηθνί Σπίινη 

                                 

2. Δπίκηηηοι Μελανοκςηηαπικοί πίλοι 

    Δπίθηεηνη κειαλνθπηηαξηθνί ζπίινη είλαη απηνί πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ 

εθεβεία, ζηελ ελήιηθε δσή. Όζν αθνξά ην ρξψκα ηνπο πνηθίιεη. Μπνξεί λα είλαη 

ξνδ, κπεδ, θαθέ νη πην ζθνπξφρξσκνη ζπίινη εκθαλίδνληαη ζε άηνκα κε πην 

ζθνχξν ρξψκα δέξκαηνο. Φσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : Πξψηκνη ζπλδεζκηθνί 

ζπίινη, Μηθηνί κειαλνθπηηαξηθνί ζπίινη, Δλδνδεξκηθνί (ρνξηαθνί) ζπίινη.  

 

3. Κςανόρ πίλορ 

   Ο θπαλφο ζπίινο είλαη κηα θειίδα κε ζθνχξν κπιε θαη καχξν ρξψκα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζπίινο κπνξεί λα είλαη ζπγγελήο ή επίθηεηνο. Παξακέλεη 

ζηαζεξφο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αξθεί ε απιή παξαθνινχζεζε γηα 

ελδερφκελε αλάπηπμε ηνπ ζπίινπ. 
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Δηθφλα 2.5 Κπαλφο Σπίινο 

 

4. πίλορ ηος Ota- πίλορ Ito 

      Οη ζπίινη Ota θαη Ito είλαη ζεκάδηα ηνπ δέξκαηνο κπεδ, θαθέ, γθξη 

ρξψκαηνο. Τα κειαλνθχηηαξα ηνπ ζπίινπ Ota εληνπίδνληαη βαζχηεξα ζην δέξκα 

απφ ην θπζηνινγηθφ (ζην ρφξην θαη φρη ζηελ επηδεξκίδα). Μπνξεί λα εκθαληζηεί 

θαηά ηε γέλλεζε αιιά δελ είλαη θιεξνλνκηθφο.  Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν 

απηψλ ζπίισλ είλαη ην ζεκείν εκθάληζεο ζην ζψκα. Ο ζπίινο ηνπ Ota ζπλήζσο 

εληνπίδεηαη ζην κέησπν, ην πξφζσπν θαη γχξσ απφ ηα κάηηα. Ο ζπίινο ηνπ Ito 

ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηνπο ψκνπο θαη ζην επάλσ κέξνο ησλ ρεξηψλ. 

 

5. πίλορ Spitz 

   Ο ζπίινο Spitz είλαη έλαο θαινήζεο ζηξφγγπινο φγθνο αλνηρηνχ θφθθηλνπ ή 

θαθέ ρξψκαηνο. Αλαπηχζζεηαη θαη αιιάδεη ηαρχηαηα κέζα ζε ιίγνπο κήλεο. 

Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηελ παηδηθή ειηθία κε θχξηα ζεκεία εληνπηζκνχ ην θεθάιη 

θαη ην ιαηκφ. 

 

6. Άηςποι ή Γςζπλαζηικοί πίλοι 

    Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο ζπίινο σο άηππνο ζα πξέπεη λα γίλεη γλσκάηεπζε 

απφ εμηδαληθεπκέλν γηαηξφ, ν νπνίνο ζα θξίλεη αλ ν φγθνο πιεξεί θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ηζηηνινγηθά θξηηήξηα. Οη ζπίινη απηνί εκθαλίδνληαη ζηνλ θνξκφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πιάηε, κπνξεί φκσο λα εκθαληζηεί θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο. Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα κεηαηξαπεί ζε κειάλσκα γηα απηφ ζε 

πεξίπησζε ππνςίαο κεηάιιαμεο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη.  



35 

 

 

 

Δηθφλα 2.6  Άηππνη ή Γπζπιαζηηθνί Σπίινη 

 

7. πίλορ πιλοκςηηαπικόρ 

      Ο ζπηινθπηηαξηθφο ζπίινο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δεξκαηηθή αιινίσζε απφ 

πνιιαπιέο κειαγρξσκαηηθέο θειίδεο πνπ θέξεη πάλσ ηεο πνιπάξηζκεο 

κηθξφηεξεο ζθνχξεο θαζηαλέο θειίδεο ή βιαηίδεο. Μπνξεί λα είλαη ζπγγελήο ή 

απνθηψκελε. Ωζηφζν, ε αηηηνινγία ηεο παξακέλεη άγλσζηε. Έρεη κηθξή 

δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί ζε θαθνήζεο κειάλσκα (5%), αιιά παξ φια απηά ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπρλά απφ δεξκαηνιφγν. 

 

 

 

Δηθφλα 2.7  Σπίινο Σπηινθπηηαξηθφο     
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8. πίλορ ηος Becker 

     Ο ζπίινο ηνπ Becker είλαη κηα δεξκαηηθή βιάβε πνπ ζπκβαίλεη θαηά θχξην 

ιφγν άλδξεο ζηελ παηδηθή ή ζηελ εθεβηθή ειηθία. Ο ζπίινο ζε πξψην ζηάδην 

εκθαλίδεηαη θπξίσο σο κία κειαρξσκαηηθή θειίδα (αζχκκεηξνπ ζρήκαηνο θαη 

δηακέηξνπ) ζην βξαρίνλα ή ζην άλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ, ε νπνία ζηαδηαθά 

κεγαιψλεη αθαλφληζηα θαη κπνξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ππθλέο 

θαη παρηέο ηξίρεο. 

 

 

Δηθφλα 2.8  Σπίινο ηνπ Becker 

9. Δπιδεπμικοί πίλοι 

  Ο επηδεξκηδηθφο ζπίινο εληνπίδεηαη ζηελ επηδεξκίδα κε ηε κνξθή 

κπξκεθηψδνπο πιάθαο. Δκθαλίδεηαη απφ ηε γέλλεζε ή κέζα ζηε πξψηε δεθαεηία 

ηεο δσήο. Τν κέγεζφο ηνπ κπνξεί λα απμεζεί ζηελ εθεβεία. Ο επηδεξκηδηθφο 

ζπίινο είλαη ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζην πάλσ κέξνο 

ηνπ ζψκαηνο. Γελ πξνδηαζέηεη θαθνήζεο κνξθή. 

 

10. Φλεγμονώδηρ γπαμμοειδήρ μςπμηκιώδηρ επιδεπμικόρ ζπίλορ 

     Οη θιεγκνλψδεηο γξακκνεηδείο κπξκεθηψδεηο επηδεξκηδηθνί ζπίινη 

εληνπίδνληαη ζηελ επηδεξκίδα κε ηε κνξθή κπξκεθηψδνπο πιάθαο . Όπσο 

ππνδειψλεη  θαη ην φλνκά ηνπο, ε φςε ηνπο είλαη θιεγκνλψδεηο θαη κνηάδεη πνιχ 

κε απηή ηεο ςσξίαζεο. Παξαηεξνχληαη ζπλήζσο ζηα άθξα. Σηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ππάξρεη έληνλνο  θλεζκφο (ζχκπησκα ςσξίαζεο), θαζψο επίζεο 

θαη ζπκπηψκαηα ζηηο αξζξψζεηο (αξζξαιγία ή αξζξίηηδα). Σε θάπνηεο 
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πεξηπηψζεηο νη ζπίινη απηνί κπνξεί λα ππνρσξήζνπλ ρσξίο ηαηξηθή παξέκβαζε 

(απηνάλνζα), παξφιν πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη επ’ αφξηζηνλ. 

 

11.  Φαγεζωπικόρ πίλορ 

      Ο θαγεζσξηθφο ζπίινο είλαη έλαο αζπλήζηζηνο ηχπνο επηδεξκηθνχ ζπίινπ 

θαη  απνηειεί βιάβε ηνπ ζπιάθνπ ηεο ηξίραο (γεκίδεη ν ζχιαθνο κε θεξαηίλε) κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πνιιψλ θαγεζψξσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε γξακκνεηδή 

δηάηαμε ζηελ επηθάλεηα ηεο επηδεξκίδαο. Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ζηελ παηδηθή 

ειηθία ή ηελ ελειηθίσζε ζαλ κεκνλσκέλε βιάβε θαη εληνπίδεηαη ζην πξφζσπν 

ζηνλ ιαηκφ θαη ζηα άλσ άθξα ή εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή πνιιαπιψλ βιαβψλ 

ζηνλ απρέλα, ηνλ θνξκφ θαη ηνπο βξαρίνλεο. Η ζεξαπεία ησλ βιαβψλ πνπ δελ 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ θιεγκνλψδεηο θχζηεηο θαη νδίδηα είλαη θπξίσο αηζζεηηθή, 

γηα απηφ θαη πξνηείλεηαη ζαλ ζεξαπεία ν βαζχο θαζαξηζκφο πξνζψπνπ ψζηε λα 

γίλεη αθαίξεζε ησλ πφξσλ θαη εμαγσγή ησλ θαγεζψξσλ. Έηζη βειηηψλνπκε 

αξθεηά ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε. Άιινο ηξφπνο ζεξαπείαο είλαη ε ηνπηθή 

εθαξκνγή ηξεηηλνΐλεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη σθέιηκε. Αζζελείο κε 

θιεγκνλψδεηο βιάβεο είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν λα ζεξαπεπηνχλ. Αλ ε 

πξνζβεβιεκέλε πεξηνρή είλαη πεξηνξηζκέλε κπνξεί λα εμεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή 

εθηνκή.  

 

 Δηθφλα 2.9 Φαγεζσξηθφο Σπίινο 
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12. Αγγειακόρ πίλορ 

 

    Ο αγγεηαθφο ζπίινο είλαη έλαο φγθνο, έληνλνπ θφθθηλνπ ρξψκαηνο πνπ έρεη 

ζηξνγγπιφ ζρήκα. Ο αγγεηαθφο ζπίινο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαηά ηε γέλλεζε ή 

αξγφηεξα, ελψ θζάλεη ζην ηειηθφ κέγεζφο ηνπ ζηνπο 6 κήλεο ηεο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. Σπλήζσο ν ζπίινο εληνπίδεηαη ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκφ, αιιά κπνξεί 

λα εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. Σπλαληάηαη ζπρλφηεξα 

ζηα πξφσξα βξέθε θαη ζχκθσλα κε έξεπλεο απνηειεί αλσκαιία ηεο εκβξπηθήο 

αγγεηνβιαζηηθήο αλάπηπμεο. Ο αγγεηαθφο ζπίινο θαηά πεξηφδνπο κπνξεί λα 

αηκνξξαγεί, φκσο κε ηνπηθή πίεζε ζηακαηάεη ε αηκνξξαγία. Ο αγγεηαθφο ζπίινο 

κπνξεί λα αθαηξεζεί ρεηξνπξγηθά κφλν φκσο θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο δσήο. 

Άιιε κέζνδνο ζεξαπείαο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή αγσγή κε θνξηηθνζηεξνεηδή ή 

θαη κε Β -αλαζηνιείο, ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αξθεηά ζηελ παηδηθή 

ειηθία, εηδηθά γηα ηνπο αγγεηαθνχο ζπίινπο πνπ αηκνξξαγνχλ. 

 

 

 
 

  Δηθφλα 2.10 Αγγεηαθφο ζπίινο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Καλοήθειρ γκοι Υοπίος 

3.1 ΟΡΗΜΟ ΥΟΡΗΟΤ 

   Τν ρφξην απνηειεί ηε δεχηεξε θπξηφηεξε ζηηβάδα ηνπ δέξκαηνο. Παίδεη 

βνεζεηηθφ ξφιν πξνο ηελ επηδεξκίδα θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ ζξέςε ησλ 

θπηηάξσλ ηεο, απνβάιιεη ηηο κε ρξήζηκεο ρεκηθέο νπζίεο θαη ξπζκίδεη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηδεξκίδα θαη απνηειείηαη απφ 

θχηηαξα, ίλεο, βαζηθή νπζία, αγγεία θαη λεχξα. Τν ρφξην δηαηξείηαη επίζεο ζε δχν 

ππνζηηβάδεο, ηε ζειψδε (ε επηθάλεηα ηεο ζηηβάδαο απηήο εκθαλίδεη θσληθέο ή 

θπιηλδξηθέο πξνεμνρέο νη νπνίεο εηζέξρνληαη κέζα ζηελ επηδεξκίδα θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηηο επηζειηαθέο ζειέο) θαη ηε δηθηπσηή (ζηελ νπνία ηα θχηηαξα 

βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ). 

                  

 

Δηθφλα 3.1 Γέξκα 
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3.2 ΚΤΣΣΑΡΑ ΥΟΡΗΟΤ 

 Ηνοβλάζηερ 

  Οη ηλνβιάζηεο απνηεινχλ θχηηαξα επηκήθε θαη σνεηδή, ηα νπνία άιινηε 

ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο πξσηνπιαζκαηηθέο πξνεθηάζεηο θαη άιινηε είλαη 

ειεχζεξα θαη θηλεηά. 

 Ηζηιοκύηηαπα 

  Τα ηζηηνθχηηαξα κνηάδνπλ αξθεηά κε ηνπο ηλνβιάζηεο, δηαθέξνπλ φκσο αθελφο  

κνξθνινγηθά θαη αθεηέξνπ ιεηηνπξγηθά. Τν ζρήκα ηνπο είλαη ιηγφηεξν επίκεθεο 

θαη ν ππξήλαο ηνπο κεγαιχηεξνο θαη πην ζηξνγγπιφο απφ ηνπο ηλνβιάζηεο. 

Γηαθξίλνληαη γηα ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπο θαη ηηο θαγνθπηηαξηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Οη 

ηλνβιάζηεο θαη ηα ηζηηνθχηηαξα αλήθνπλ ζην δηθηπνελδνζειηαθφ ζχζηεκα. 

Ωζηφζν αλ θαη απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα θχηηαξα ηνπ ρνξίνπ, ν αξηζκφο ηνπο ζην 

ρφξην είλαη ζρεηηθά κηθξφο. 

 Μαζηοκύηηαπα 

    Τα καζηνθχηηαξα βξίζθνληαη ζην δέξκα ζε πιεζπζκφ πνιχ ιηγφηεξν απφ ηα 

δχν παξαπάλσ. Δίλαη ειαθξψο κεγαιχηεξα απφ ηα  ηζηηνθχηηαξα, έρνπλ πνηθίια 

ζρήκαηα θαη παξάγνπλ θαη απνζεθεχνπλ ηζηακίλε θαη επαξίλε. 

 

 Λεμθοκύηηαπα, Πολςμοπθικά, Οςδεηεπόθιλα, Ζωζινόθιλα 

   Τα θχηηαξα απηά είλαη αηκαηηθήο πξνέιεπζεο, είλαη δπλαηφλ φκσο λα 

ζρεκαηίδνληαη θαη ζην ρφξην. Δίλαη ιίγα ζηνλ αξηζκφ, απμάλνληαη φκσο ζε 

θιεγκνλή ή άιιε παζνινγηθή θαηάζηαζε. 

 Πλαζμαηοκύηηαπα 

   Τα πιαζκαηνθχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη απφ άθζνλν ζθνπξφρξσκν βαζεφθηιν 

πξσηφπιαζκα θαη απφ ζηξνγγπιφ ππξήλα πνπ πεξηέρεη ρξσκαηίλε. 
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3.3 ΗΝΔ ΥΟΡΗΟΤ 

 Κολλαγόνερ Ίνερ 

    Οη ίλεο θνιιαγφλνπ δηαηάζζνληαη κε κνξθή θπκαηνεηδή ζαλ δεκάηηα, ηα νπνία 

θέξνληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Δπηπιένλ πιέθνληαη δηθηπνεηδψο κεηαμχ 

ηνπο, απνηειψληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνπ δέξκαηνο.  

 Δλαζηικέρ Ίνερ 

     Οη ειαζηηθέο ίλεο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηηο θνιιαγφλεο θαζψο  ε 

πνζφηεηά ηνπο αλέξρεηαη ζην 2 κε 4 % ηνπ δέξκαηνο. Δίλαη ιεπηέο θαη 

ζρεκαηίδνπλ δίθηπν ζε φιν ην πάρνο ηνπ δέξκαηνο.  

 Γικηςωηέρ Ίνερ 

   Οη δηθηπσηέο ίλεο είλαη ιεπηέο, βξίζθνληαη ζε κεγάιε πνζφηεηα ζην ζειψδεο 

ζηξψκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο θαη ησλ γχξσ 

αγγείσλ ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. 

 

3.4 ΒΑΗΚΖ ΟΤΗΑ ΥΟΡΗΟΤ 

    Η βαζηθή νπζία ηνπ ρνξίνπ είλαη άκνξθε, θνιιψδεο, πεξηέρεη φμηλνπο θαη 

νπδέηεξνπο βιελλνπνιπζαθραξίηεο θαη πεξηβάιιεη ηα θχηηαξα θαη ηηο ίλεο ηνπ 

ρνξίνπ. Οη βιελλνπνιπζαθραξίηεο έρνπλ ζαλ θχξην ζπζηαηηθφ ην παινπξνληθφ 

νμχ θαη βξίζθνληαη ζην θπζηνινγηθφ ρφξην ζε πνιπκεξηζκέλε κνξθή, ε νπνία 

δίλεη ζηε βαζηθή νπζία ηνπ ρνξίνπ ηελ ραξαθηεξηζηηθή θνιιψδε ηεο ζχζηαζε.  

 

3.5 ΑΓΓΔΗΑ ΚΑΗ ΝΔΤΡΑ ΥΟΡΗΟΤ 

  Τα αγγεία ηνπ ρνξίνπ βξίζθνληαη ζε δχν επίπεδα (πιέγκαηα), ην 

ππνδεξκηθφ πιέγκα( ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζην φξην δέξκαηνο θαη 
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ππνδέξκαηνο) θαη ην ππνζειψδεο πιέγκα( φπνπ ηα αξηεξηφιηα 

ζρεκαηίδνπλ παξάπιεπξεο αγγεηαθέο αγθχιεο πξνο ην επηπνιήο ρφξην). Η 

ηξηρνεηδηθή θπθινθνξία, κπνξεί λα παξαθάκπηεη ην δέξκα κέζσ ηεο 

άκεζεο ξνήο απφ ηα αξηεξηφιηα ζηα θιεβηθά ηκήκαηα ηνπ ππνζειψδνπο 

πιέγκαηνο. Η νδφο απηή παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ζεξκνξξχζκηζε. Τν 

ιεκθαγγεηαθφ ζχζηεκα αξρίδεη κε  ιεκθηθά ηξηρνεηδή απφ θάζε κία ζειή 

ηνπ ρνξίνπ θαη απηά εθβάιινπλ ζ’ έλα ππνζειψδεο ιεκθηθφ δίθηπν. 

Υπάξρεη αθφκα έλα βαζχηεξν δίθηπν ιεκθαγγείσλ κε βαιβίδεο, απφ ην 

νπνίν ην ιεκθηθφ ζχζηεκα θηλείηαη θεληξηθά, αθνινπζψληαο ηελ νδφ ησλ 

κεγαιχηεξσλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, εθβάιινληαο ηειηθά ζηνπο επηρψξηνπο 

ιεκθαδέλεο. 

 

    Τα λεχξα ηνπ δέξκαηνο είλαη ειεχζεξεο λεπξηθέο ίλεο. Γεζκίδεο λεχξσλ 

εηζέξρνληαη ζην ρφξην απφ ηνλ ππνδφξην ιηπψδε ηζηφ θαη ζηέιλνπλ 

θιάδνπο πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Οη λεπξηθέο ίλεο ζπλαληψληαη  

κεηαμχ ηνπο απφ ηε κία δεζκίδα ζηελ άιιε, έηζη ψζηε παξά ηελ ηάζε πνπ 

έρνπλ λα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ αγγείσλ, λα δεκηνπξγνχλ ελ ηέιεη 

έλα εθηεηακέλν δίθηπν απφ δηαπιεθφκελεο λεπξηθέο ίλεο ζε φια ηα επίπεδα 

ηνπ ρνξίνπ. Η δηαδηθαζία ηεο λεχξσζεο ηνπ δέξκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα θαη απφ ηηο αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο. Τν 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί λεχξσζε κέζσ ησλ 

ρνιηλεξγηθψλ ηλψλ ζηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο, ηηο ιείεο κπτθέο 

ίλεο ησλ αξηεξηνιίσλ  θαη ηνπο αλνξζσηήξεο κχεο ησλ ηξηρψλ. Οη 

αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο είλαη δηαθφξσλ εηδψλ. Αξρηθά ππάξρνπλ νη 

ειεχζεξεο αηζζεηηθέο λεπξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζην θπξίσο ρφξην θαζψο θαη 

ζηελ επηδεξκίδα θαη επζχλνληαη γηα ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ. Σηε ζπλέρεηα, 

ππάξρνπλ αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο πνπ βξίζθνληαη ηξηγχξσ απφ ηνπο 

ηξηρνζπιάθνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα φξγαλα αθήο. Τέινο, ππάξρνπλ 

θάπνηεο αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε εμεηδηθεπκέλνπο 
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ππνδνρείο, φπνπ είλαη ππεχζπλνη γηα δηάθνξεο αηζζήζεηο φπσο ηεο αθήο, 

ηεο πίεζεο ή ηεο ζεξκφηεηαο. 

 

3.6 ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΥΟΡΗΟΤ 

3.6.1 ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΗΝΧΓΟΤ ΗΣΟΤ 

1. Τπεπηποθικέρ οςλέρ και σηλοειδή 

    Πξφθεηηαη γηα βιάβεο νη νπνίεο είλαη επεξκέλεο κε ιεία επηθάλεηα θαη ζηεξεφ 

πεξηερφκελν. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα βιάβεο πνπ πεξηέρνπλ ηλψδε ηζηφ ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ πιαηηέο δεζκίδεο θνιιαγφλνπ. Δκθαλίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ δέξκαηνο θαη κπνξεί λα δηαηαξάζζνπλ αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπο 

αζζελείο. Τα ρεινεηδή θαη νη ππεξηξνθηθέο νπιέο αληηπξνζσπεχνπλ κηα 

απνθιίλνπζα απφθξηζε ζηε δηαδηθαζία επνχισζεο ησλ πιεγψλ. Τα ρεινεηδή θαη 

νη ππεξηξνθηθέο νπιέο πξνθαινχληαη απφ δεξκαηηθέο βιάβεο θαη εξεζηζκνχο, 

φπσο ηξαχκα, δάγθσκα εληφκσλ, έγθαπκα, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εκβνιηαζκφο, 

δηάηξεζε ηνπ δέξκαηνο, αθκή, ζπιαθίηηδα, αλεκνβινγηά θαη κφιπλζε απφ έξπεηα 

δσζηήξα. Σε πεξηπηψζεηο αθκήο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζρεκαηηζκφο ρεινεηδψλ 

ζην ζηέξλν, ζηελ πιάηε θαη ζηνπο ψκνπο. Σπγθεθξηκέλα, νη επηθαλεηαθνί 

ηξαπκαηηζκνί πνπ δελ θζάλνπλ ζην δηθηπσηφ ρηέλη πνηέ δελ πξνθαινχλ ρεινεηδή 

θαη ππεξηξνθηθέο νπιέο. Απηφ ππνδειψλεη φηη απηέο νη παζνινγηθέο νπιέο 

νθείινληαη ζε βιάβε ζε απηφ ην ζηξψκα ηνπ δέξκαηνο. Παξ φιν πνπ ζρεηηθά 

είλαη δχζθνιε ε αληηκεηψπηζε ηνπο, νη γηαηξνί έρνπλ θέξεη ζην θσο έλαλ αξηζκφ 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ δξνπλ κε ηε κείσζε ηεο θιεγκνλήο. Οη κέζνδνη 

απηνί πεξηιακβάλνπλ έγρπζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ (ηαηλία, αινηθή), 

αθηηλνζεξαπεία, θξπνζεξαπεία, ζεξαπεία ζπκπίεζεο, ζεξαπεία ζηαζεξνπνίεζεο, 

ζεξαπεία κε 5-θζνξννπξαθίιε (5-FU), ζεξαπεία κε laser θαη ρεηξνπξγηθέο 

κεζφδνπο πνπ κεηψλνπλ ηελ έληαζε.  
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Δηθφλα 3.2 Υπεξηξνθηθέο νπιέο θαη ρεινεηδή 

 

3.6.2 ΗΝΟΨΣΗΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟΗ ΟΓΚΟΗ 

 

1. Γεπμαηοΐνωμα 

      Τν δεξκαηνΐλσκα ή αιιηψο ηζηηνθχηησκα / ζθιεξπληηθφ αηκαγγείσκα, είλαη 

έλαο δεξκαηηθφο φγθνο κε ηελ κνξθή επεξκέλεο βιαηίδαο κε ιεία επηθάλεηα. 

Απνηειεί απνηέιεζκα αληίδξαζεο ζε έλα είδνο εληφκνπ θαη πξνζβάιιεη ηνπο 

ηλνβιάζηεο, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ηα ηζηηνθχηηαξα. Έρεη δηάκεηξν 0,5 κε 3 

cm. Γεληθά παξακέλεη ζηαζεξφ θαη δελ κεηαθηλείηαη θαη ε ζχζηαζε ηνπ είλαη 

ζηεξεή. Τν ρξψκα ηνπ κπνξεί λα είλαη εξπζξφ ή θαθέ (ζθνχξν θαη αλνηρηφ). 

Ιζηηνινγηθά ε εηθφλα ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ηλνβιαζηψλ, ηζηηνθπηηάξσλ 

θαη θνιιαγφλνπ. Κπξίσο εληνπίδεηαη ζην δηθηπσηφ ρφξην. Μπνξεί λα εκθαληζηεί 

σο κνλήξεο ή πνιιαπιή βιάβε ζε θάζε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο, θπξίσο φκσο ζηα 

άθξα θαη εηδηθφηεξα ζηελ θλήκε. Γηα λα ζεξαπεχζνπκε απηήλ ηε βιάβε κπνξνχκε 

λα ηελ αθαηξέζνπκε θαζαξά θαη κφλν γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο θαζψο δελ έρεη 

θαθνήζε εμέιημε.  
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 Δηθφλα 3.3  Γεξκαηνΐλσκα 

 

2. Νεανικό ξανθοκοκκίωμα 

   Τν λεαληθφ μαλζνθνθθίσκα είλαη έλαο φγθνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ ηζηηνθχηηαξα(πνπ πεξηέρνπλ ιηπψδεο πιηθφ) θαη απφ 

γηγαληνθχηηαξα (ηχπνπ Touton). Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζπρλή κνξθή 

ηζηηνθπηηάξσζεο. Ο φγθνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο 

δσήο ή ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή θαη πξνζβάιιεη θπξίσο ηηο ζήιεηο. Ωο πξνο ηε 

κνξθή ηνπ κηιάκε γηα θηηξηλσπέο ή πνξηνθαιί βιαηίδεο, κνλήξεηο ή πνιιαπιέο κε 

δηάθνξα κεγέζε. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζην θεθάιη ή ζην ιαηκφ φκσο κπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ θαη ζε  άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο.  

 

3.6.3 ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΗΣΟΤ 

1. Νεςπίνωμα 

    Τν λεπξίλσκα θαη ην λεπξηιεκαηνθπηηάξσκα απνηεινχλ θαςπιησκέλνπο 

φγθνπο ηνπ δέξκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην λεπξηθφ έιπηξν. Τν λεπξίλσκα 

είλαη καιαθφο φγθνο κε ζηεξεφ πεξηερφκελν θαη έρεη ην ρξψκα ηεο κπτθήο ζάξθαο. 

Τν κέγεζνο ηνπ πνηθίιεη αξθεηά θαη εκθαλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 
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δέξκαηνο. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα έλαλ δηαθξηηφ ζην κάηη φγθν ρσξίο θάςα. 

Απνηειείηαη απφ δεζκίδεο θπηηάξσλ ηνπ Schwann θαζψο επίζεο θαη απφ 

βιελλνπνιπζαθραξίηεο θαη θνιιαγφλν. Τν λεπξηιεκαηνθπηηάξσκα (λεπξείιεκσκα 

ή ζβάλλσκα) είλαη κνλήξεο, θαινήζεο ζθαηξηθφο φγθνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

ζχκαηα ησλ λεχξσλ. Γελ πξνθαιεί πφλν, ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη ζηαζεξφ θαη 

έρεη θαη απηφ πνηθίια κεγέζε. Σπρλά αλαθέξεηαη ζηνλ ζψξαθα θπξίσο ζηνλ 

νπίζζην κεζνζσξάθην, αιιά ζπάληα θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ην βξαρηφλην 

πιέγκα. Τν ζβάλλσκα είλαη θαιά νξηνζεηεκέλε βιάβε κε αξγή χπνπιε 

αλάπηπμε. Παξνπζηάδεηαη κηα πεξίπησζε ελφο κεγάινπ βξαρηνληθνχ πιέγκαηνο, 

πνπ θαιχπηεηαη σο θπζηηθή βιάβε ζην πιεπξηθφ ιαηκφ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

θχηηαξα Schwann ησλ θξαληαθψλ, πεξηθεξηθψλ λεχξσλ. Η ζεξαπεπηηθή 

αληηκεηψπηζή ησλ βιαβψλ απηψλ κπνξεί λα είλαη ρεηξνπξγηθή κε 

νπηζζνζηγκνεηδηθή ή δηαιαβπξηλζηθή πξνζπέιαζε, ελψ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 

αθηηλνζεξαπεία. 

 

2. Κοκκιοκςηηαπικόρ γκορ 

     Ο θνθθηνθπηηαξηθφο φγθνο είλαη έλαο φγθνο πνπ πηζαλψο λα πξνέξρεηαη απφ 

ηα θχηηαξα ηνπ Schwann. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα έλα αζπκπησκαηηθφ νγθίδην κε 

ιεία ή ππεξθεξαησζηθή επηθάλεηα. Απνηειείηαη απφ αλνηρηφρξσκα πνιπγσληθά 

θχηηαξα ηα νπνία κέζα ηνπο πεξηέρνπλ θνθθία εσζηλφθηια. Ο θνθθηνθπηηαξηθφο 

φγθνο εκθαλίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο κε πην ζπρλή ηάζε 

εκθάληζεο ζην θεθάιη θαη ζην ιαηκφ. Η ζεξαπεπηηθή ηνπ αληηκεηψπηζε 

επηηπγράλεηαη κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  

 

3.6.4 ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΛΗΠΧΓΟΤ ΗΣΟΤ 

1. Λίπωμα 

     Τα ιίπσκα είλαη πνιχ θνηλφο θαινήζεο λενπιαζκαηηθφο, κεζεγρπκαηηθφο 
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φγθνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ψξηκν ιηπψδε ηζηφ. Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο 

κνλήξε ή πνιιαπιά. Τα ιηπψκαηα είλαη κεγάιεο δηνγθψζεηο θάησ απφ ην δέξκα 

πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα. Ιζηνινγηθά πξφθεηηαη γηα καιαθνχο 

ππνδεξκηθνχο φγθνπο ζαξθψδνπο ρξψκαηνο κε πνηθίιν κέγεζνο απφ πνιχ κηθξφ 

έσο πνιχ κεγάιν. Η επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο πάλσ απφ ηνλ φγθν έρεη 

θπζηνινγηθή φςε θαη κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα ρσξίο λα επεξεάζεη θαζφινπ 

ηνλ φγθν. Δκθαλίδνληαη ζηελ ελήιηθε δσή θαη εληνπίδνληαη πην ζπρλά ζηνπο 

βξαρίνλεο, ζηνλ ηξάρειν θαη ζηνλ θνξκφ. Μεξηθέο θνξέο ηα ιηπψκαηα 

παξνπζηάδνπλ έληνλν αγγεηαθφ θνξηίν νπφηε κηιάκε γηα αγγεηαθνχ ηχπνπ 

παξαιιαγή ηνπο, ηα αγγεηνιηπψκαηα. Ωο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ βιαβψλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, αιιά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

βιάβεο είλαη κεκνλσκέλεο. 

 

 Δηθφλα 3.4   Λίπσκα 
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3.6.5 ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΜΤΨΚΟΤ ΗΣΟΤ 

1. γκοι Λείων Μςών (Λειομύωμα) 

Τν ιεηνκχσκα είλαη θαινήζεο λεφπιαζκα θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο ιείνπο κχεο 

ησλ ηξηρηθψλ ζπιάθσλ, ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ, ησλ ζειψλ ησλ καζηψλ θαη ηεο 

γελλεηηθήο πεξηνρήο. Η πιεηνςεθία ησλ φγθσλ απηψλ έρεη βξεζεί ζηε λεθξηθή 

θάςα, ζηε ζπεξκαηηθή ρνξδή θαη ζηνλ ηλψδε ρηηψλα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπάλην 

λεφπιαζκα, γηα απηφ είλαη πνιχ δχζθνια λα γίλεη αθξηβήο πξνεγρεηξηηηθή 

δηάγλσζε ηνπ. Οη κνλήξεηο βιάβεο κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ ρεηξνπξγηθψο. Τν 

ιεηνκχσκα αλάινγα κε ην κπ πνπ πξνζβάιιεηαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θιηληθέο 

κνξθέο: 

 Λειομύωμα ηος ανελκηήπα μς ηηρ ηπίσαρ 

Απηφο ν φγθνο απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο βιάβεο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ 

αλειθηήξα κπ ηεο ηξίραο. Τν ρξψκα ηνπο είλαη ξφδηλν, θφθθηλν ή θαθέ, έρνπλ 

δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ 1,5 cm θαη πξνθαινχλ έληνλν πφλν ν νπνίνο 

επηδεηλψλεηαη απφ ην άγγηγκα, απφ άζθεζε ηνπηθήο πίεζεο πάλσ ζηε βιάβε ή ζε 

ζπλζήθεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. Δκθαλίδεηαη ζηα άθξα θαη ζην ιαηκφ θαη 

πξνζβάιιεη άηνκα λεαξήο ειηθίαο. 

 Μονήπερ λειομύωμα ηος δαπηού σιηώνα ηος όπσεορ ή ηηρ θηλήρ ηος 

μαζηού 

Ο φγθνο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηνπο ιείνπο κχεο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ή ηνπ 

καζηνχ. Δίλαη κνλήξεο θαη ζπάληα επψδπλνο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία. 

 Αγγειολειομύωμα 

     Τν αγγεηνιεηνκχσκα είλαη θαινήζε εμφγθσκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

αγγεηαθφ ιείν κπ (κέζν ηεο ζήςεο). Πξφθεηηαη γηα κία κνλήξε βιάβε κε δηάκεηξν 

κεγαιχηεξε απφ ηηο δπν πξνεγνχκελεο κνξθέο ιεηνκπσκάησλ, ηηο νπνίαο ηα 
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θχηηαξα θαηαηάζζνληαη γχξσ απφ ηα αηκνθφξα αγγεία. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα 

άθξα δχζθνιν Έλα αγγεηνιεηνκχσκα ηππηθά εθδειψλεηαη σο κηα κηθξή, νδπλεξή, 

κνλαρηθή, θηλεηή βιάβε θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί πξνεγρεηξεηηθά. Παξ 

φια απηά κπνξεί λα εμεηαζηεί ε ρξήζε απεηθφληζεο ππεξήρσλ θαη καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ. Τν αγγεηνιεηνκχσκα πξνθαιεί ειάρηζηε λνζεξφηεηα θαη ε εθηνκή 

ηνπ είλαη ζπλήζσο ζεξαπεπηηθή. Ιζηνινγηθή εμέηαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ιείσλ 

κπψλ (ιεχθσκα Actin), νη νπνίεο απεηθνλίδνπλ ηηο δέζκεο ιείσλ κπψλ θαζαξά. 

 

Δηθφλα 3.5  Αγγεηνιεηνκχσκα 

 

3.6.6 ΟΓΚΟΗ ΑΓΓΔΗΑΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ (Αμαπηώμαηα, Γςζπλαζίερ, 

Τπεππλαζίερ, Καλοήθη Νεοπλάζμαηα) 

1. Μονήπερ αγγειοκεπάηωμα 

   Σην κνλήξεο αγγεηνθεξάησκα έρνπκε θαινήζε αλσκαιία ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ ηνπ ζειψδνπο ρνξίνπ. Πξφθεηηαη γηα κία κνλήξε βιάβε, φπσο 

απνδεηθλχεηαη άιισζηε  θαη απφ ην φλνκα ηεο, πνπ έρεη ζπκπηψκαηα αχμεζεο 

κεγέζνπο, αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο θαη αηκνξξαγία. Τν κνλήξεο αγγεηνθεξάησκα 

κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή νδηδίνπ ή κηαο κπξκεθηψδνπο επηθάλεηαο πιάθαο. 
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Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηα άθξα θαη πξνζβάιιεη άηνκα λεαξήο ειηθίαο θαη ησλ δχν 

θχισλ. Ωο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αλέθαζελ παξά ηελ θαινήζεηα ηεο βιάβεο δηφηη 

ππάξρεη αλεζπρία γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ έλα θαθνήζεο κειάλσκα νπφηε 

πξέπεη λα γίλεη ηζηνινγηθή εμέηαζε ηεο. 

 

 

 Δηθφλα 3.6 Μνλήξεο Αγγεηνθεξάησκα 

 

2. Αγγειοκεπάηωμα γεννηηικών οπγάνων (όζσεορ και αιδίος ηος Fordyce) 

   Τν αγγεηνθεξάησκα ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ είλαη θαινήζεηο αγγεηαθέο 

βιαηίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Τν 

αγγεηνθεξάησκα ηνπ Fordyce είλαη ηππηθά αζπκπησκαηηθέο, πνιιαπιέο, κηθξέο, 

κπιε πξνο θφθθηλεο θειίδεο κε ιεηαζκέλε επηθάλεηα θαη βξίζθνληαη ζην φζρεν, 

ζην άθξν ηνπ πένπο ή ηα κείδνλα ρείιε ηνπ αηδίνπ. Αλ θαη ζπλήζσο είλαη 

αζπκπησκαηηθέο, κπνξεί λα εκθαληζηεί θλεζκφο θαη αηκνξξαγία κεηά απφ 

κεραληθφ ηξαχκα θαη ζεμνπαιηθή επαθή. Τν αγγεηνθεξάησκα ηνπ Fordyce πξέπεη 

λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θαθφεζεο κειάλσκα, ην αγγεηνζάξθσκα θαη άιιεο 

αιινησκέλεο αιινηψζεηο. Μπνξεί λα ζεξαπεπηεί κε πνηθίιεο ζεξαπεπηηθέο 
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κεζφδνπο, φπσο εθηνκή, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θξπνζεξαπεία, δηαζεξκνπεμία ή 

δηάθνξεο ζεξαπείεο κε ιέηδεξ. 

 

3. Νόζορ Kimura 

     Η λφζνο Kimura είλαη κηα ζπάληα θιεγκνλψδεο δηαηαξαρή πνπ 

πεξηιακβάλεη ππνδφξην ηζηφ. Φαξαθηεξίδεηαη απφ ππεξαλάπηπμε ηνπ 

ιεκθνεηδνχο θαη αγγεηνκαηψδνπο ηζηνχ θαη ζπλδέεηαη κε ηε ιεκθαδελνπάζεηα θαη 

κε πεξηθεξηθή εσζηλνθηιία. Μνξθνινγηθά πξφθεηηαη γηα ππνδφξηα νδίδηα 

(εμνγθψκαηα) πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θεθαιή θαη ηνλ απρέλα, φκσο θπξηφηεξα 

εκθαλίδνληαη ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηνπ απηηνχ θαη ζηελ ππνγλάζην πεξηνρή. 

Απηή ε θαηάζηαζε έρεη κηα πξνηίκεζε γηα άληξεο αζηαηηθήο θαηαγσγήο θαη κπνξεί 

λα πξνζνκνηψλεη θιηληθά έλα λεφπιαζκα.  Η αηηηνινγία ηεο λφζνπ παξακέλεη 

άγλσζηε θαη ε ζεξαπεία ηεο είλαη κεηαβιεηή. Οη ρεηξνπξγηθέο εθηνκέο ζεσξνχληαη 

σο ε πξφηππε ζεξαπεία γηα ηε λφζν Kimura, αιιά ε επαλάιεςε είλαη δπλαηή. 

Γηάθνξα θάξκαθα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ κε ηελ 

αληαπφθξηζε λα θπκαίλεηαη απφ ήπηα βειηίσζε έσο πιήξε χθεζε ή αθφκα θαη 

ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο. Ωζηφζν, ε ρξήζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ βαζίζηεθε ζηηο 

γλσζηέο αληηαιιεξγηθέο ή αληηθιεγκνλψδεηο επηδξάζεηο ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ 

αλαθεξζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθέο. Δπηπιένλ, ζπρλά απαηηείηαη κηα δφζε 

ζπληήξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. Απηά ηα θάξκαθα 

πεξηιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή. Τέινο ε αθηηλνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζεξαπεία ππνηξνπηαδνπζψλ ή επίκνλσλ αιινηψζεσλ ηεο λφζνπ κε κεγαιχηεξα 

πνζνζηά ηνπηθνχ ειέγρνπ, αιιά νη παξελέξγεηεο ηεο αθηηλνζεξαπείαο καδί κε ηελ 

θαινήζε θχζε ηεο αζζέλεηαο πεξηφξηζαλ ηε ρξήζε ηεο σο πξσηαξρηθή κέζνδν 

ζεξαπείαο.  

 

4. Γιάσςηο αγγειοκεπάηωμα ηος κοπμού (Νόζορ Anderson-Fabry) 

Τν δηάρπην αγγεηνθεξάησκα απνηειεί κηα ζπάληα θιεξνλνκηθή λφζν πνπ 
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νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ηεο α-γαιαθηνζηδάζεο Α, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ζπζζψξεπζε γιπθνιηπηδίσλ ζηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ 

ζπιάρλσλ. Πξφθεηηαη επνκέλσο γηα κηα δεξκαηνινγηθή εθδήισζε απφ ηηο νπνίεο 

ε πην γλσζηή είλαη ε λφζνο  Anderson-Fabry. Ωο απνηέιεζκα ηεο λφζνπ, νη 

αζζελείο έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ηζραηκηθνχ εγθεθαιηθνχ 

επεηζνδίνπ, πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο κηθξψλ ηλψλ, θαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο 

(έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) θαη ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ. Μνξθνινγηθά κηιάκε γηα 

ζθνχξεο θφθθηλεο ή καχξεο θειίδεο-βιαηίδεο κε δηάκεηξν κέρξη 0,5 cm. Σπλήζσο 

εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ εθεβεία θαη πξνζβάιιεη ζπρλφηεξα ηνπο άληξεο, 

φκσο ηα αγγεηνθεξαηψκαηα ηνπ δέξκαηνο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαη ζε 

γπλαίθεο. Τα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ είλαη ν έληνλνο θαπζηηθφο πφλνο ζηα άθξα 

θαη ν ππξεηφο. Οη θειίδεο ηεο λφζνπ κπνξεί λα είλαη κνλήξεηο ή θαη πνιιαπιέο. 

Δκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ νκθαιφ, ζηα ηζρία, ζηνπο γινπηνχο, 

ζην θάησ ηκήκα ηνπ θνξκνχ, ζηνπο κεξνχο θαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα. Ιζηνινγηθά, 

νη θειίδεο απηέο, απνηεινχληαη απφ κηθξνχ ηνηρψκαηνο αηκνθφξα αγγεία, ηα 

νπνία εληνπίδνληαη ζην ζειψδεο ρφξην θαη εκθαλίδνπλ κηθξά θελνηφπηα. 

Παξφκνηα θελνηφπηα είλαη πηζαλφ λα παξαηεξνχληαη θαη ζηνπο αλειθηήξεο κπο 

ηεο ηξίραο θαη ζηνπο ιείνπο κχεο ηνπ ζψκαηνο. Δηδηθή ζεξαπεία γηα ηε λφζν 

Fabry έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά ν ξφινο ηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαηαξαρήο εμαθνινπζεί λα δηεξεπλάηαη. Δπηπρψο, ε ηππηθή «κε εηδηθή» ηαηξηθή 

θαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ επηβξάδπλζε ηεο θζνξάο ή 

ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο νξγαληθήο αλεπάξθεηαο ζε αζζελείο κε λφζν Fabry. Τα 

ηειεπηαία φκσο ρξφληα, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ελδχκσλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί σο ζεξαπεία γηα ηε λφζν Fabry θαη ε έλαξμε απηήο ηεο 

ζεξαπείαο αλακέλεηαη πξηλ αλαπηπρζεί ε θαξδηαθή ίλσζε. Η λφζνο 

Anderson-Fabry είλαη κηα ζνβαξή λφζνο πνπ αληηζηνηρεί ζε πςειή ζλεζηκφηεηα, 

ηδηαίηεξα ζηε κέζε ειηθία. Δπνκέλσο, ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ Fabry είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε ερνθαξδηνγξαθία είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ θιηληθή 

πξαθηηθή απηήο ηεο λφζνπ. Σηε ζπλέρεηα, είλαη απαξαίηεην λα ζπκφκαζηε απηή 

ηελ αζζέλεηα σο δηαθνξηθή δηάγλσζε φηαλ ζπλαληάκε αλεμήγεηε ππεξηξνθία ηεο 
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αξηζηεξήο θνηιίαο. 

 

Δηθφλα 3.7   Γηάρπην Αγγεηνθεξάησκα ηνπ θνξκνχ 

 

5. Νεςπομςοαγγειομαηώδηρ όγκορ (Βωλοειδήρ όγκορ) 

     Ο βσινεηδήο φγθνο είλαη έλα θαινήζεο κπφπιαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

ηξνπνπνηεκέλα θχηηαξα ησλ ιείσλ κπψλ. Κχξην θιηληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

φγθνπ είλαη ν παξνμπζκηθφο πφλνο, πνπ κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη απφ ην θξχν θαη 

ηελ πίεζε ηνπ ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη ν φγθνο. Μνξθνινγηθά πξφθεηηαη γηα κηα 

βιαηίδα ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ή θφθθηλε κε κηθξή δηάκεηξν θαη κέγεζνο. Ο 

βσινεηδήο φγθνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηα ρέξηα (παιάκεο), θαη θάησ απφ ηα 

λχρηα, κπνξεί φκσο λα εκθαληζηεί θαη νπνπδήπνηε αιινχ. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα 

έλα θαινήζεο λεφπιαζκα αγγεηαθνχ ηχπνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

αγγεηαθνχ πφξνπ ησλ Sucquet Hoyer, ν νπνίνο παίδεη ξφιν ζηε ζεξκνξχζκηζε 

ησλ άθξσλ. Ο πφξνο ησλ Sucquet Hoyer απνηειεί κηα αξηεξηνθιεβηθή 

επηθνηλσλία θαη απνηειείηαη απφ αξηεξηαθά θαη θιεβηθά ζηνηρεία πνπ 

επηθνηλσλνχλ κε έλα αγγεηαθφ θαλάιη. Ο φγθνο έρεη πινχζηα λεχξσζε. Ο φγθνο 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο κνλήξεο θαη πνιιαπιφο. Ο κνλήξεο βσινεηδήο φγθνο 

απνηειείηαη απφ αγγεηαθνχο πφξνπο γεκάηνπο αίκα πνπ πεξηβάιινληαη απφ 
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ελδνζειηαθά θαη θπβνεηδή θχηηαξα κε εσζηλνθηιηθφ θπηηαξφπιαζκα. Ο 

πνιιαπιφο βσινεηδήο φγθνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξνπο αγγεηαθνχο 

πφξνπο πνπ πεξηέρνπλ ιηγφηεξν πιεζπζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ 

φγθνπ. Η δηάγλσζε ηνπ βσινεηδνχο φγθνπ δελ είλαη δχζθνιή, θαζψο ππάξρεη ην 

παξνμπζκηθφ άιγνο σο ζχκπησκα. Ωο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, ε νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

έγθαηξα θαη νη φγθνη λα αθαηξνχληαη πιήξσο, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο λα 

ππνηξνπηάζνπλ. 

 

6. Γεπονηικό Αιμαγγείωμα ( Campbell De Morgan) 

     Τν γεξνληηθφ αηκαγγείσκα είλαη θνηλά απνθηψκελα εξπζξά θνθθία ηνπ 

δέξκαηνο πνπ απνηεινχληαη απφ δηαζηνιηθνχο ηξηρνεηδείο βξφρνπο, ζπλήζσο 

άγλσζηεο αηηηνινγίαο. Τα θνθθία ηνπ Morgan είλαη θνηλά ζε ελήιηθεο θαη 

παξαηεξνχληαη πην ζπρλά ζηνλ θνξκφ. Πνηθίινπλ ζε κέγεζνο θαη θηάλνπλ ζε 

δηάκεηξν κέρξη θαη 5 mm. Ο αξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο πάλσ ζην δέξκα 

εθηηκάηαη έσο 20 ή πεξηζηαζηαθά πςειφηεξνο. Ωζηφζν, ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη 

θαηά ηελ πεξίνδν εγθπκνζχλεο θαη κεηψλεηαη κεηά απφ απηήλ. Οη δεξκαηηθέο 

εθδειψζεη απηνχ ηνπ αηκαγγεηψκαηνο είλαη ε ππεξκειάγρξσζε, ν δαζπηξηρηζκφο 

ζηηο γπλαίθεο, ε ζθιεξνδεξκία, ε ηρζχαζε θαη νη ειθψζεηο. Γεληθφηεξα φκσο, νη 

θειίδεο ηνπ αηκαγγεηψκαηνο  εκθαλίδνληαη σο αζπκπησκαηηθέο. Ιζηνινγηθά, έρεη 

ηε κνξθή ηξηρνεηδνχο αηκαγγεηψκαηνο. Ωο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ε βιάβε 

κπνξεί λα εμνπδεηεξσζεί κε θαπηεξηαζκφ, παξ φια απηά ε ζπγθεθξηκέλε βιάβε 

δελ έρεη θάπνηα ηαηξηθή αλεζπρία ή ζπνπδαηφηεηα. 

 

7. Φλεβική Λίμνη 

     Η θιεβηθή ιίκλε είλαη κηα θνηλή θαινήζεο αγγεηαθή δπζπιαζία. Τα 

αγγεηψκαηα ηεο θιεβηθήο ιίκλεο είλαη δηαζηαικέλα θιεβίδηα ζην άλσ ρφξην πνπ 

θέξνπλ επίζηξσζε απφ έλα ζηξψκα ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη έλα ιεπηφ 
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ηνίρσκα ηλψδνπο ηζηνχ. Πξφθεηηαη γηα ειαθξά επεξκέλεο θπζαιίδεο κπιε 

ζθνχξνπ ρξψκαηνο κε κηθξή δηάκεηξν. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζηνλ ήιην φπσο ζηα ρείιε, ζην πξφζσπν, ζηα 

απηηά, ζηνλ ηξάρειν, ζηνπο πήρεηο θαη ζηε ξάρε ησλ θάησ άθξσλ θαη πξνζβάιιεη 

θπξίσο ηνπο ειηθησκέλνπο. Δίλαη κεξηθέο θνξέο δχζθνιν λα δηαθξηζεί απφ 

κειαλσηηθέο βιάβεο φπσο ε κειαλσηηθή θειίδα ή ην ζηνκαηηθφ θαθφεζεο 

κειάλσκα. Η θιεβηθή ιίκλε κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα δσήο, 

ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο παξακφξθσζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη ηεο 

πξνθχπηνπζαο ςπρνινγηθήο δπζθνξίαο. Οη παξαδνζηαθέο ζεξαπείεο, φπσο ε 

ρεηξνπξγηθή εθηνκή, ε θξπνζεξαπεία, ε θσηνπεμία θαη ε ειεθηξνθαπηεξίαζε, 

έρνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο επηηπρίαο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δπζθνξία. 

Οη κέζνδνη ζεξαπείαο κε βάζε ην ιέηδεξ θαη ην θσο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα 

αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. Η ζεξαπεία είλαη γηα θαιιπληηθνχο 

ιφγνπο ή ιφγσ επαλαιακβαλφκελεο αηκνξξαγίαο.  

 

 Δηθφλα 3.8 Φιεβηθή Λίκλε 

 

8. Απασνοειδέρ Αιμαγγείωμα 

      Τν αξαρλνεηδέο αηκαγγείσκα είλαη κία βιάβε πνπ κνηάδεη κε αξάρλε, θαζψο 
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ην θέληξν ηεο παξνκνηάδεηαη κε ην ζψκα αξάρλεο θαη ηα αγγεία ηεο κε ηα πφδηα 

ηεο. Οη βιάβεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο κνλήξεο ή πνιιαπιέο θαη εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζην πξφζσπν θαη ηνλ ηξάρειν. Ωζηφζν έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε 

εκθάληζε ζηνλ άλσ θνξκφ θαη ζηα άλσ άθξα. Τέηνηεο βιάβεο πξνζβάιινπλ 

θπξίσο ηα παηδηά θαη ηηο έγθπεο. Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε δελ ππάξρεη θαζψο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη βιάβεο ππνρσξνχλ κφλεο ηνπ. 

 

Δηθφλα 3.9 Αξαρλνεηδέο Αηκαγγείσκα 

 

9. Σπισοειδικά Ανεςπύζμαηα 

     Πξφθεηηαη γηα κνλήξεο βιάβεο ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο πνπ εληνπίδνληαη 

αθξηβψο θάησ απφ ηελ επηδεξκίδα. Μνξθνινγηθά κνηάδνπλ πνιχ κε ηνλ 

ελδνρνξηαθφ ζπίιν. Μεηά απφ ζξφκβσζε κπνξεί λα απνθηήζνπλ καχξν ρξψκα. 

Οη βιάβεο κπνξεί λα κελ κπνξνχλ εχθνια λα δηαγλσζηνχλ θιηληθά απφ έλα 

θαθνήζεο κειάλσκα, γη’ απηφ πξαγκαηνπνηνχκε αθαίξεζε ηεο.  
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10. Σηλαγγειεκηαζία 

    Πξφθεηηαη γηα έλα δεξκαηηθφ αηκνθφξν αγγείν. Οη ηειαγγεηεθηαζίεο είλαη 

γξακκνεηδή αγγεία πνπ βξίζθνληαη ζηε επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο θαη πξνζβάιιεη θαη ηα δχν θχια. 

Ωο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ειεθηξναπνμήξαλζε θαη ηελ 

αθαίξεζε κε laser. 

11. Αγγειοκεπάηωμα ηος Mibelli 

     Τν αγγεηνθεξάησκα ηνπ Mibelli είλαη θφθθηλεο, ζηξνγγπιέο, αγγεηαθέο 

βιαηίδεο κε ππεξθεξαησζηθή επηθάλεηα. Έρνπλ δηάκεηξν απφ 1 έσο 5 mm. 

Δληνπίδνληαη ζηε ξάρε ησλ δαθηχισλ, ησλ άθξσλ ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, 

ζηνπο αγθψλεο θαη ζηα γφλαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγγελή δεξκαηνπάζεηα πνπ 

αληρλεχεηαη ζηελ πξνεθεβηθή ειηθία. Ωο κεζφδνπο ζεξαπείαο ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ ειεθηξνθαπηεξίαζε, ηελ θαηαζηξνθή κε laser θαη ηελ θξπνζεξαπεία. 

 

3.6.7 ΑΜΑΡΣΧΜΑΣΑ 

    Ωο ακαξηψκαηα ραξαθηεξίδνπκε ην απνηέιεζκα ηεο παζνινγηθήο δηάηαμεο 

ησλ ηζηψλ κηαο πεξηνρήο. 

 

1. Μελασπωμαηική αγγειακή θακωμάηωζη 

     Η κειαρξσκαηηθή αγγεηαθή θαθσκάησζε είλαη έλα ζπάλην ζχλδξνκν πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξηρνεηδή δπζπιαζία θαη εξεζηζκφ ησλ λεχξσλ. Οη 

πάζρνληεο απηήο ηεο λφζνπ έρνπλ ζπλδπαζκφ αγγεηαθψλ δπζπιαζηψλ θαη 

κειαλνθπηηαξηθψλ ή επηδεξκηθψλ ζπίισλ. Η λφζνο απηή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ηχπνπο: θαθσκάησζε cesioflammea (θπαλέο θειίδεο θαη αηκαγγεησκαηψδεο 

ζπίινο), θαθσκάησζε spilorosa ( ζπηινθπηηαξηθφο ζπίινο θαη σρξή θειίδα), 

θαθσκάησζε cesiomarmorata ( θπαλέο θειίδεο θαη ηειαγγεηεθηαηηθφ δέξκα). 
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Δπηπιένλ ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα κε ην αλ ππάξρεη κνλφ δεξκαηηθή λφζνο σο 

ππνηχπνπ (α) θαη αλ ππάξρεη θαη ζπλνδφο ζπζηεκαηηθή λφζνο σο ππνηχπνπ (β). 

2. Αγγειωμαηώδερ αμάπηωμα εκκπινών αδένων 

      Τν αγγεησκαηψδεο ακάξησκα ησλ εθθξηλψλ αδέλσλ είλαη έλα κνλήξεο 

νδίδην πνπ εληνπίδεηαη ζηα άθξα (θπξίσο ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα). 

Δκθαλίδεηαη απφ ηε γέλλεζε ή ζηελ πξψηκε ειηθία. Ιζηνινγηθά, πξφθεηηαη γηα 

ζπλδπαζκφο ψξηκσλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ θαη πφξσλ θαη αηκνθφξσλ αγγείσλ. 

Τα ζπκπηψκαηα ηεο βιάβεο είλαη ην άιγνο θαη ε ππεξηδξσζία θαη γηα απηφ ε 

εθηνκή ηεο βιάβεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηε.  

 

3.6.8 ΓΤΠΛΑΗΔ 

   Ωο δπζπιαζίεο αλαθέξνπκε ηηο δηακνξθψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

παξεθθιίζεηο θαηά ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε ή απφ ηξαπκαηηζκφ.  

1. Αναιμικόρ πίλορ 

     Ο αλαηκηθφο ζπίινο είλαη κηα ζπγγελήο δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θειίδεο πνηθίισλ κεγεζψλ θαη ζρεκάησλ, ησ νπνίσλ ην ρξψκα είλαη ιίγν πην 

σρξφ απφ ην πεξηβάιινλ δέξκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζπίινο κπνξεί λα ζπκίδεη 

ιεχθε, φκσο ε πνζφηεηα κειαλίλεο πνπ ππάξρεη ζε απηφλ είλαη θπζηνινγηθή.  

 

Δηθφλα 3.10  Αλαηκηθφο Σπίινο 
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2. Ολιγαιμικόρ πίλορ 

    Ο νιηγαηκηθφο ζπίινο εληνπίδεηαη σο σρξή θειίδα δέξκαηνο, ε νπνία είλαη 

ιηγφηεξν ζεξκή απφ ην θπζηνινγηθφ ρξψκα ηνπ δέξκαηνο, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

κεησκέλε ξνή ηνπ αίκαηνο ιφγσ αγγεηνζχζπαζεο ησλ βαζχηεξσλ αγγείσλ. 

 

3. Αιμαγγειωμαηώδηρ πίλορ 

      Ο αηκαγγεησκαηψδεο ζπίινο είλαη ηξηρνεηδηθή δπζπιαζία πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηα λενγλά. Οη θειίδεο ζπλήζσο ππνρσξνχλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Οη βιάβεο 

απηέο είλαη ζπλήζσο κνλήξεο θαη εκθαλίδνληαη ζην πξφζσπν θαη ηνλ ηξάρειν, 

κπνξεί φκσο λα είλαη θαη πνιιαπιέο κε εκθάληζε ζην ήκηζπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

δέξκαηνο. Η επηθάλεηα ηνπο ηείλεη λα είλαη ιεία. Ωο ζεξαπεπηηθή κέζνδν 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξαπεία κε παικηθφ laser ρξσζηηθήο  κε ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα, σζηφζν ρξεηάδνληαη πνιιέο επαλαιήςεηο θαη νη ππνηξνπέο ησλ 

βιαβψλ είλαη ζπρλέο. 

 

4. ςγγενέρ ηηλαγγειεκηαηικό μαπμαποειδέρ δέπμα (ύνδπομο Van 

Lohuizen) 

    Τν ζπγγελέο ηειαγγεηεθηαηηθφ καξκαξνεηδέο δέξκα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

χπαξμε ηψδνπο αγγεηαθνχ δηθηχνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα άθξα. Η 

βιάβε πξνζβάιιεη θπξίσο ηα λενγλά θαη έρεη ηελ ηάζε λα βειηηψλεηαη κέρξη ηα 

δχν πξψηα έηε ηεο δσήο. Μνξθνινγηθά ε βιάβε κνηάδεη κε κσζατθφ. Τα 

δεξκαηηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε βιάβε είλαη νη θηξζνεηδείο θιέβεο, νη 

αηκαγγεησκαηψδεηο ζπίινη, ηα έιθε, ε καθξνθεθαιία, θαη ε ππνπιαζία / 

ππεξηξνθία ηζηψλ θαη νζηψλ. 
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5. Ακποσοπδονώδηρ Αγγειακή Γςζπλαζία 

     Η δπζπιαζία απηή αθνξά ηα ηξηρνεηδή θαη ηηο θιέβεο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ 

ππνδνξίνπ. Οη αγγεηαθέο δπζπιαζίεο είλαη ζπγγελείο. Μνξθνινγηθά, πξφθεηηαη γηα 

εξπζξέο βιάβεο πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηα άθξα, ζηα ζψξαθα θαη ζηνπο 

πήρεηο. Οη ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ βιαβψλ είλαη ε επηθαλεηαθή δεξκναπφμεζε κε εθηνκή, κε laser, κε 

θξπνζεξαπεία θαη ειεθηξνθαπηεξίαζε. 

 

6. Γςζπλαζίερ εν ηω βάθη θλεβών (ηπαγγώδηρ θλεβική δςζπλαζία) 

     Οη θιεβηθέο δπζπιαζίεο είλαη βιαλλνγφληεο ή ππνδφξηεο κπιε βιάβεο πνπ 

πξνζβάιινπλ θαη ηνπο κπο. Οη βιάβεο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ αλψκαιε 

ελδαγγεηαθή πήμε. Η απνηειεζκαηηθφηεξε ζεξαπεία γηα ηηο βιάβεο απηέο 

ζεσξείηαη ε ζθιεξνζεξαπεία. Η ζπξξαγψδεο θιεβηθή δπζπιαζία είλαη ζθνχξα 

θφθθηλα ή ηψδε νδίδηα. Δκθαλίδνληαη ζην θεθάιη θαη ζηνλ ηξάρειν, κπνξεί φκσο 

λα πξνζβάινπλ ην δέξκα θαη ηνπο βιελλνγφλνπο. Οη βιάβεο είλαη ζπλήζσο 

αζπκπησκαηηθέο, κπνξεί φκσο λα  ππάξμνπλ αλά δηαζηήκαηα αζβεζηνπνηεκέλνη 

ιίζνη ζηηο θιέβεο θαη ππεξίδξσζε. Λφγσ  ηνπ φηη ε δπζπιαζία βξίζθεηαη ζην ελ 

βάζεη ηκήκα, δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε ζεξαπεία κε laser, νχηε φκσο ε 

ρεηξνπξγηθή εθηνκή έθεξε θαιά απνηειέζκαηα. Οη πάζρνληεο απηψλ ησλ 

δπζπιαζηψλ ζα πξέπεη λα ληχλνληαη κε εηδηθά ελδχκαηα θαη φρη κε ειαζηηθνχο 

επηδέζκνπο. 

 

7. ύνδπομο Klippel-Tranaunay 

      Τν ζχλδξνκν απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηξηάδα (αηκαγγεησκαηψδεο 

ζπίινο, δπζπιαζία θιεβψλ θαη ιεκθαγγείσλ, ππεξηξνθία καιαθψλ ηζηψλ 

πάζρνληνο άθξνπ). Κπξηφηεξν ζεκείν πξνζβνιήο κε πνζνζηφ 95% είλαη ην θάησ 

άθξν. Τν πξψην ζχκπησκα πνπ παξαηεξείηαη είλαη ν αγγεησκαηψδεο ζπίινο. 
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Έρνπλ ζεκεησζεί βέβαηα θαη δηαηαξαρέο ζηε βάδηζε, θαζψο ην πάζρνλ άθξν είλαη 

κεγαιχηεξν θαη καθξχηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ ρξεζηκνπνηείηαη laser ρξσζηηθήο (γηα ην ζχκπησκα ηνπ 

αηκαγγεησκαηψδνπο ζπίινπ), αληιίεο δηαβαζκηδφκελεο ζπκπίεζεο, ελδχκαηα κε 

θαιή εθαξκνγή ζην ζψκα θαη δηνπξεηηθά (γηα ηηο θηξζνεηδείο αλεπξχλζεηο θαη ην 

νίδεκα) θαη ηέινο ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ πάζρνληνο 

άθξνπ). 

 

8. Απηηπιοθλεβικέρ Αναζηομώζειρ 

        Οη αξηεξηνθιεβηθέο αλαζηνκψζεηο είλαη νπζηαζηηθά ε δηαζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ θιεβψλ θαη ησλ αξηεξηψλ. Μπνξεί λα είλαη ζπγγελείο ή επίθηεηεο. Οη 

ζπγγελείο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα άθξα θαη ηηο αλαγλσξίδνπκε ιφγσ ησλ 

θηξζνεηδψλ θιεβψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. Οη επίθηεηεο, πξνθαινχληαη ζπλήζσο 

απφ ηξαπκαηηζκφ. Τα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ νη πάζρνληεο είλαη νη ηξίρεο λα 

κεγαιψλνπλ ηαρχηεξα, ην πάζρνλ άθξν λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θπζηνινγηθφ, 

ην δέξκα πάλσ ζην νπνίν ππάξρεη ε αλαζηφκσζε είλαη πην ζεξκφ, νίδεκα, 

απμεκέλε εθίδξσζε θαη παξαηζζήζεηο. Οη επίθηεηεο αλαζηνκψζεηο ζεξαπεχνληαη 

κε εθηνκή ελψ νη ζπγγελείο κε ζθιεξνζεξαπεία. 

 

9. Πποεξάπσοςζα κάηω σειλική απηηπία 

     Η πξνεμάξρνπζα θάησ ρεηιηθή αξηεξία είλαη κηα ζθχδνπζα βιαηίδα πνπ 

εκθαλίδεηαη ιίγα εθαηνζηφκεηξα απφ ην άλνηγκα ηνπ ζηφκαηνο. Η βιαηίδα απηή 

κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ζην πάλσ ρείινο. Όηαλ ε ρεηιηθή αξηεξία έρεη κεγάιε 

δηάκεηξν, είλαη πηζαλφ λα δηαγλσζζεί ιαλζαζκέλα θαη σο αθαλζνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα, γηα απηφλ ηνλ ιφγσ είλαη θαιχηεξα λα γίλεηαη ςειάθεζε πξηλ απφ ηελ 

παξαθέληεζε ηεο. 
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10. Γςζπλαζία επιπολήρ λεμθαγγείων 

    Πξφθεηηαη γηα ζπγγελή δπζπιαζία. Δκθαλίδεηαη θαηά ηε γέλλεζε σο 

θπζαινεηδείο βιαηίδεο πνπ κνηάδνπλ ζηελ φςε κε απγά βαηξάρνπ. Οη βιαηίδεο 

κπνξεί λα είλαη θίηξηλεο, θφθθηλεο ή ξφδηλεο θαη θαηαλέκνληαη δηάζπαξηεο ζε 

νκάδεο. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ θνηιηαθή ρψξα, ζηε καζράιε, ζηα γελλεηηθά 

φξγαλα θαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα (ηδηαίηεξα ζηε γιψζζα). Οη βιάβεο απηέο 

απνηεινχληαη απφ αηκνθφξα θαη ιεκθαγγεηαθά ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ 

ηνπο κε απνηέιεζκα νη βιαηίδεο λα πεξηέρνπλ δηάζπαξηεο ηψδεηο πεξηνρέο. Η 

κέζνδνο ζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε εμάρλσζε κε laser CO2, ην 

παικηθφ laser ρξσζηηθήο θαζψο επίζεο θαη ε ζθιεξνζεξαπεία.  

 

11. Κςζηική Λεμθαγγειακή Γςζπλαζία 

   Οη θπζηηθέο ιεκθαγγεηαθέο δπζπιαζίεο είλαη πνιπεζηηαθέο ελ ησ βάζε 

εληνπηδφκελέο καιαθέο κάδεο, πνπ είλαη αλψδπλεο θαη θαιχπηνληαη απφ πγηέο 

δέξκα. Δκθαλίδνληαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζηα άθξα θαη αληηκεησπίδνληαη 

κε ζθιεξνζεξαπεία. 

 

3.6.9 ΤΠΔΡΠΛΑΗΔ 

1. Δνδοαγγειακή Θηλώδηρ Δνδοθηλιακή Τπεππλαζία 

        Η ππεξπιαζία απηή κνηάδεη κε αγγεηνζάξθσκα. Πξφθεηηαη γηα θφθθηλεο ή 

ηψδεο βιαηίδεο κε δηάκεηξν 5 mm έσο 5 cm πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηξάρειν, ζην 

θεθάιη θαη ζηα άλσ άθξα. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα ελδαγγεηαθέο ζειψδεηο 

πξνεμνρέο νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα. Ωο απνηέιεζκα ηηο 

ππεξπιαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ζξφκβσλ. Ωο ζεξαπεηα πξνηείλεηαη ε 

εθηνκή. 
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2. Έππον Αγγείωμα 

     Φαξαθηεξίδεηαη απφ κηθξέο  αλνηρηφρξσκεο θειίδεο πνπ εμειίζζνληαη ζε 

βιαηίδεο. Οη θειίδεο είλαη πνιιαπιέο ζε νκάδεο πνπ κεγαιψλνπλ κε  ην 

ζρεκαηηζκφ λέσλ θειίδσλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπο. Πξνζβάιιεη θαη ηα δπν θχια θαη 

φιεο ηηο ειηθίεο, παξ φια απηά είλαη ζπλεζέζηεξν ζε θνξίηζηα θάησ ησλ 16 εηψλ. 

Ιζηνινγηθά, πξφθεηηαη γηα ζπεηξνεηδή ηξηρνεηδή ζηηο ζειέο ηνπ ρνξίνπ θαη ζην άλσ 

ρφξην. Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ επηηπγράλεηαη κε παικηθφ laser 

ρξσζηηθήο. 

 

3. Αγγειολεμθοειδήρ Τπεππλαζία με ηωζινοθιλία 

        Η αγγεηνιεκθνεηδήο ππεξπιαζία, φπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην φλνκά 

ηεο, είλαη κηα θαινήζεο απμεκέλε αλάπηπμε ησλ αγγεηαθψλ θαλαιηψλ ηα νπνία 

πεξηβάιινληαη απφ δηήζεζε ιεκθνθπηηάξσλ θαη εσζηλφθηισλ. Η λφζνο απηή 

νλνκάδεηαη αιιηψο θαη άηππν ππνγφλν θνθθίσκα ή επηζειηνεηδέο αηκαγγείσκα. 

Πξφθεηηαη γηα πνιιαπιά εκηδηάθαλα θφθθηλα νδίδηα. Δκθαλίδνληαη  ζην ιαηκφ, 

ζπρλφηεξα γχξσ απφ ηα απηηά θαη ζηα εμσηεξηθά φξηα ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο. 

Πξνζβάιιεη θπξίσο ηηο λεαξέο γπλαίθεο θαη κπνξεί λα είλαη επψδπλε θαη 

θλεζκψδεο. Ιζηνινγηθά πξφθεηηαη γηα νδίδηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ρφξην ή ηνλ 

ππνδφξην ηζηφ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ πνιιαπιά αηκνθφξα αγγεία πνηθίισλ 

κεγεζψλ. Τα αηκνθφξα απηά αγγεία εληζρχνληαη απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα ηα 

νπνία απνηεινχληαη απφ κεγάινπο ππξήλεο θαη εσζηλνθηιηθφ θπηηαξφπιαζκα. 

Ωο κέζνδν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο απνηεινχλ ε θξπνζεξαπεία θαη ε 

ζεξαπεία κε ιέηδεξ. Ο φγθνο απηφο είλαη αθηηλνεπαίζζεηνο. 

 

4. Πςογόνο κοκκίωμα (Σηλεαγγειεκηαηικό κοκκίωμα, Αιμαγγειωμαηώδερ 

κοκκίωμα) 

       Τν ππνγφλν θνθθίσκα είλαη έλαο θαινήζεο αγγεηαθφο πνιιαπιαζηαζκφο 
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ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγφλσλ κεκβξαλψλ, ησλ νπνίσλ ε παζνγέλεζε δελ 

είλαη πιήξσο θαηαλνεηή. Μνξθνινγηθά πξφθεηηαη γηα κηα βιαηίδα θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο ε νπνία είλαη επηξξεπήο ζε έιθνο θαη αηκνξξαγία. Δκθαλίδεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγφλσλ, φκσο ζπρλφηεξν 

ζεκείν εκθάληζεο ηνπ ππνγφλνπ θνθθηψκαηνο απνηεινχλ ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ, 

ε πεξηνρή γχξσ απφ ηα λχρηα, ην πξφζσπν θαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. 

Πξνζβάιιεη θαη ηα δπν θχιια, φκσο εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε παηδηά θαη λένπο 

ελήιηθεο. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα ππεξπιαζία θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα επεξκέλε βιάβε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

αγγεηαθά θαλάιηα κεγάινπ κεγέζνπο πνπ είλαη γεκάηα αίκα. Τν ππνγφλν 

θνθθίσκα είλαη κία βιάβε πνπ εκθαλίδεηαη μαθληθά. Οη ηξέρνπζεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πεξηιακβάλνπλ ρεηξνπξγηθή εθηνκή, απνκάθξπλζε κέζσ 

ειεθηξνθαπζηηθήο ζεξαπείαο, θξπνζεξαπεία θαη αθαίξεζε κε CO2 ή αγγεηαθά 

ιέηδεξ. Παξά ηελ θαινήζε θχζε ηνπ, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ.  

 

Δηθφλα 3.11 Ππνγφλν Κνθθίσκα 

 

3.6.10 ΚΑΛΟΖΘΖ ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΑ 

1. Βπεθικό Αιμαγγείωμα 

Τν βξεθηθφ αηκαγγείσκα είλαη ν πην ζπρλφο θαινήζεο φγθνο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ζθνχξεο ή εξπζξέο καιαθέο βιαηίδεο, εχθνια ζπκπηέζηκεο. Μεηά 
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ηελ ππνζηξνθή ησλ βιαηίδσλ, εκθαλίδνληαη ιεπθέο γξακκψζεηο πάλσ ηνπο θαη ην 

δέξκα επηπεδψλεηαη. Τν δέξκα κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθφ κεηά ηελ ππνρψξεζε 

ηεο βιάβεο, αιιά κπνξεί λα εκθαλίζεη αηξνθία , ηειαγγεηεθηαζίεο ή πεξίζζεηα 

δέξκαηνο. 

 

Δηθφλα 3.12 Βξεθηθφ Αηκαγγείσκα 

2. ηοxoειδέρ  Αιμοζιδηπωηικό Αιμαγγείωμα 

     Πξφθεηηαη γηα θεληξηθή βιαηίδα θαθέ ή ηψδνπο ρξψκαηνο πνπ πεξηβάιιεηαη 

απφ εθρχκσζε κε νίδεκα. Δκθαλίδεηαη ζε λεαξέο ειηθίεο αιιά θαη ζε κεζήιηθεο 

θαη εληνπίδνληαη ζηνλ θνξκφ θαη ζηα άθξα. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα δηαηεηαγκέλεο 

αγγεηαθέο δνκέο νη νπνίεο εληζρχνληαη απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ιεπηά 

αγγεία κε απνηέιεζκα λα εηζρσξεί ζηα  βαζχηεξα ηκήκαηα ηεο βιάβεο ην 

θνιιαγφλν. 

 

3. Μικποθλεβώδερ Αιμαγγείωμα 

    Πξφθεηηαη γηα έλα επίθηεην θαινεζέο αγγεηαθφ λεφπιαζκα. Ιζηνινγηθά κηιάκε 

γηα επηκεθπζκέλα αηκνθφξα αγγεία κε απινχο πνπ εκθαλίδνληαη ζην δηθηπσηφ 

ρφξην Δίλαη κία αζπκπησκαηηθή, εξπζξή βιάβε πνπ αλαπηχζζεηαη αξγά. Έρεη 

δηάκεηξν 0,5-2 cm θαη εληνπίδεηαη ζηνπο πήρεηο ή νπνπδήπνηε αιινχ θαη 
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πξνζβάιιεη λεαξέο ειηθίεο αιιά θαη κεζήιηθεο. 

4. Θςζανωηό Αγγείωμα (Αγγειοβλάζηωμα) 

    Η βιάβε απηή εξπζξέο θειίδεο κε δηάκεηξν απφ 2 έσο 5 cm. Αλαπηχζζνληαη 

θαηά ηε βξεθηθή θαη ηελ πξψηκε ειηθία θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηξάρειν θαη ηνλ 

αλψηεξν θνξκφ. Ιζηνινγηθά, κηιάκε γηα κηθξνχο, αγγεησκαηψδεηο ζπζάλνπο θαη 

νδίδηα κέζα ζην ρφξην. Ωο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο πξνηείλεηαη ην παικηθφ laser 

ρξσζηηθήο, ε εθηνκή θαη νη πςειέο δφζεηο ζηεξνεηδψλ. 

 

5. Πολςεζηιακή Λεμθαγγειοενδοθηλιωμάηωζη 

   Μνξθνινγηθά πξφθεηηαη γηα θαθεθφθθηλεο πιάθεο κε δηάκεηξν κεξηθψλ 

εθαηνζηψλ. Ιζηνινγηθά, κηιάκε γηα αγγεία κε ιεπηά ηνηρψκαηα πνπ εληζρχνληαη 

απφ hobnail επηζήιην θαη ζειψδεηο ζπζάλνπο. Τα ελδνζειηαθά θχηηαξα ηεο 

βιάβεο απηήο έρνπλ απμεκέλε πνιιαπιαζηαζηηθή πξνδηάζεζε. 

 

6. ύνδπομο ηος Kasabach- Merritt (Αιμαγγείωμα με θπομβοπενία) 

   Τν ζχλδξνκν απηφ πξνζβάιιεη ηα βξέθε. Σε αξρηθφ ζηάδην ηα βξέθε 

εκθαλίδνπλ κηα εξπζξή πιάθα ή έλαλ φγθν ζε έλα άθξν ηνπο ή ζηνλ θνξκφ. 

Κάπνηα απφ ηα κεηέπεηηα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη ε ζξνκβνθπηηνπελία, 

ε αηκνξαγηθή δηάζεζε θαη ν δηνγθσκέλνο ζπιήλαο. Η ζλεζηκφηεηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ αλέξρεηαη ζην 30% κε ζπρλφηεξν αίηην ηηο αηκνξξαγηθέο επηπινθέο. 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο (θνξηηθνεηδή, εκβνιηαζκνί, 

αθηηλνβφιεζε, εθηνκή) , αιιά ε ζεξαπεία είλαη δχζθνιε θαη πνιινί αζζελείο δελ 

αληαπνθξίλνληαη θαιά ζε απηήλ. 
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7. Δπίκηηηο Αςξανόμενο Λεμθαγγείωμα 

Τν επίθηεην απμαλφκελν ιεκθαγγείσκα ραξαθηεξίδεηαη απφ νκάδα 

ιεκθαγγεησκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη νπνπδήπνηε ζην ζψκα θαη πξνζβάιινπλ 

λεαξά άηνκα. Μνξθνινγηθά, είλαη εξπζξσκαηψδεηο βιάβεο ή θειίδεο βξαδέσο 

αλάπηπμεο πνπ ζπαλίσο είλαη θίηξηλεο ή άηξηρεο. Ιζηνινγηθά, Πξφθεηηαη γηα 

ρψξνπο εληζρπκέλνπο κε ελδνζήιην, πνπ δηαρσξίδνληαη απφ δέζκεο θνιιαγφλνπ. 

Θεξαπεπηηθά, αληηκεησπίδεηαη κε εθηνκή, σζηφζν ε ρξήζε πξεδληδνιφλεο 

πξνθαιεί ηελ ππνρψξεζε νξηζκέλσλ βιαβψλ. 

 

8. Γλομαγγείωμα 

    Τν γινκαγγείσκα είλαη έλα ζπκπαγήο νδίδην ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο κε 

δηάκεηξν 1 έσο 20 mm.  Τα νδίδηα είλαη επαίζζεηα θαη πξνθαινχλ παξνμπζκηθφ 

πφλν. Δκθαλίδεηαη θάησ απφ ηα λχρηα, ζηα δάρηπια, ζηνπο βξαρίνλεο αιιά θαη 

νπνπδήπνηε αιινχ. Ιζηνινγηθά, ηα γινκαγγεηψκαηα πεξηέρνπλ πνιινχο 

αγγεηαθνχο απινχο νη νπνίνη εληζρχνληαη απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα. Δίλαη 

ζθαηξηθά θαη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ σο κνλήξε θαη πνιιαπιά. Τα κνλήξε 

γινκαγγεηψκαηα αληηκεησπίδνληαη κε εθηνκή. Οη ππνλχρηνη φγθνη εληνπηζηνχλ θαη 

λα αθαηξεζνχλ, γηαηί έρνπλ κηθξφ κέγεζνο. 

 

10. Αηπακηοκςηηαπικό Αιμαγγειοενδοθηλίωμα 

   Τν αηξαθηνθπηηαξηθφ αηκαγγεηνελδνζειίσκα είλαη έλαο αγγεηαθφο φγθνο θαη 

εκθαλίδεηαη ζε παηδηά θαη λένπο ελήιηθεο.  Έρνπλ ηε κνξθή κπιε νδηδίσλ κε 

ζηεξεφ πεξηερφκελν θαη εληνπίδεηαη ζηα άθξα. Ιζηνινγηθά, είλαη έλα νδίδην ηνπ 

ρνξίνπ  πνπ πεξηέρεη αγγεηαθνχο ρψξνπο θαη κνηάδεη κε αηκνξξαγηθφ πλεπκνληθφ 

ηζηφ. Δκθαλίδνληαη θαη θιεβφιηζνη. Ωο ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ρξεζηκνπνηείηαη 

ε εθηνκή, σζηφζν νη βιάβεο κπνξεί λα ππνηξνπηάζνπλ κεηά απφ απηήλ. 
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3.6.11 ΚΔΓΥΡΗΑ 

      Τα θέγρξηα είλαη κηα επηδεξκνεηδήο θχζηε κε ηε κνξθή ιεπθήο πγξήο 

βιαηίδαο. Η βιάβε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θιηληθή πνξεία ηεο αθκήο, φπσο επίζεο 

θαη κε ηελ θιηληθή εηθφλα ρξφλησλ ειηαθψλ βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε αλνηρηνχο 

θαγέζσξεο. Τα θέγρξηα είλαη αζπκπησκαηηθά. Μνξθνινγηθά, πξφθεηηαη γηα 

βιαηίδεο ιεπθήο θαη πγξήο κνξθήο πνπ εκθαλίδνληαη κνλήξεο ή πνιιαπιέο. 

Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζην πξφζσπν (ζπλήζσο θάησ απφ ηα κάηηα). Δληνπίδεηαη 

ζην άλσ ρφξην θαη απνηειείηαη απφ πνιχζηηβν αθαλζσηφ επηζήιην. Ωο 

ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε δελ εθαξκφδνπκε ηαηξηθέο κεζφδνπο φπσο 

εγρεηξήζεηο, αιιά ηηο αθαηξνχκε κε κηθξή ηνκή. 

 

  Δηθφλα 3.12 Κεγρξία  

3.6.12 ΣΔΡΑΣΧΜΑΣΑ / ΣΔΡΑΣΟΔΗΓΔΗ ΚΤΣΔΗ 

       Τα ηεξαηψκαηα ζρεηίδνληαη σο βιάβε κε ηηο επηδεξκνεηδείο θαη ηηο 

δεξκνεηδείο θχζηεο κηαο θαη ζεσξείηαη πσο θαη απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

παγίδεπζε επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή. Τα ηεξαηψκαηα 

ελδείθλπηαη λα πεξηέρνπλ δηάθνξνπο ηζηνχο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, φπσο ηξίρεο, 

δφληηα, νζηφ θαη ρφλδξν. Η πην ζπρλή κνξθή ηεξαησκάησλ είλαη ζηηο σνζήθεο. 

Τα ηεξαηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε παηδηά, ελψ νη δεξκνεηδείο  θαη νη επηδεξκνεηδείο 

θχζηεηο εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Τα ζεκεία εκθάληζεο 

ηνπο είλαη ίδηα κε απηά ησλ δεξκνεηδψλ θχζηεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΧΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ 

4.1  ΟΡΗΜΟ 

    Τν δέξκα πεξηέρεη εμαξηήκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ πξψηκε 

αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Τα εμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο, ηνπο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο, ηηο ηξίρεο θαη ηα λχρηα. 

Δμαηηίαο θάπνησλ παξαγφλησλ είλαη πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ φγθνη ζην δέξκα είηε 

θαινήζεηο είηε κεηαζηαηηθνί. Σηνπο θαινήζεηο φγθνπο ηνπ δέξκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θαινήζεηο παζήζεηο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δέξκαηνο. 

Οη φγθνη απηνί είλαη πνιππιεζείο, θαζψο είλαη πηζαλφο ν ζρεκαηηζκφο κηαο κάδαο 

θπηηάξσλ είηε ζηνπο ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο είηε ζηνπο ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο 

είηε ζηηο ηξίρεο. Οη θαινήζεηο παζήζεηο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δέξκαηνο 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.2  ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΧΝ ΔΚΚΡΗΝΧΝ ΑΓΔΝΧΝ 

     Οη εθθξηλείο ή ηδξσηνπνηνί αδέλεο είλαη αδέλεο ηνπ δέξκαηνο θαη 

δεκηνπξγνχλ ηνλ ηδξψηα ψζηε ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Οη 

ηδξσηνπνηνί αδέλεο  ρεηξίδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν, νπφηε αλάινγα κε ην 

εξέζηζκα πνπ δέρεηαη ν εγθέθαινο, εθθξίλεηαη ηδξψηαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

θάζε θνξά. Δίλαη πνιπάξηζκνη θαη είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιν ην δέξκα, ελψ δελ 

ππάξρνπλ ζηνπο βιελλνγφλνπο. Απηνί νη αδέλεο ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ εκβξπηθή 

πεξίνδν. Έλαο ηδξσηνπνηφο αδέλαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε: 

 ηνλ ζπεηξνεηδή εθθξηηηθφ αδέλα 

 ην ζηεηξνεηδέο ρνξηαθφ κέξνο ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ 

 ην επζχ ρνξηαθφ κέξνο ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ 

 ην ζπεηξνεηδέο ελδνεπηδεξκηθφ κέξνο ηνπ εθθνξεηηθνχ πφξνπ 



70 

 

4.2.1  ΔΚΚΡΗΝΔ ΤΓΡΟΚΤΣΧΜΑ 

     Πξφθεηηαη γηα θπζηηθνχο θαινήζεηο φγθνπο ησλ εθθξηλψλ αδέλσλ ηνπ 

δέξκαηνο πνπ, εηδηθφηεξα, γίλνληαη νξαηνί ζην πξφζσπν θαη πξνζβάιινληαη απφ 

απηή ηελ πάζεζε ηφζν νη γπλαίθεο φζν θαη νη άληξεο. Παξνπζηάδνληαη κε ηε 

κνξθή εκηθπθιηθψλ, γπαιηζηεξψλ, κηθξνχ κεγέζνπο θχζηεσλ θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ησλ βιεθάξσλ. Δπηπιένλ, θέξνπλ ζην ηνίρσκά ηνπο δπν ζεηξέο 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Οη θχζηεηο ζπρλά δελ πεξηέρνπλ πγξφ, φκσο πξφθεηηαη λα 

αηκνξξαγνχλ κεξηθέο θνξέο. Η πάζεζε απηή δελ θέξεη ζπκπηψκαηα θαη 

επηδεηλψλεηαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ή φηαλ ν αζζελήο έξζεη ζε επαθή κε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ππνρσξεί ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Σηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, αληηκεησπίδνληαη γηα Αηζζεηηθνχο ιφγνπο κε ζεξαπείεο ζαλ ηνλ 

θαπηεξηαζκφ θαη ην laser. Παξαηεξήζεθε πσο θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

ζεξαπεία ησλ εθθξηλψλ ηδξνθπζησκάησλ απνηέιεζε ε εθαξκνγή ηνπ παικηθνχ 

laser ρξσζηηθήο κε κήθνο θχκαηνο 585 nm. 

 

4.2.2  ΤΡΗΓΓΧΜΑΣΑ 

   Πξνέξρνληαη απφ βιάβεο ηνπ ελδνεπηδεξκηθνχ κέξνπο ησλ ηδξσηνπνηψλ 

αδέλσλ. Δληνπίδνληαη βαζκηαία, θπξίσο ζηηο θνπέιεο κε ηε κνξθή θνπζθαιψλ, νη 

νπνίεο έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη ζπρλφηεξα, είλαη θαηαλεκεκέλεο ζηελ πεξηνρή 

ησλ δπγσκαηηθψλ ή θάησ απφ ηα κάηηα. Σπρλά δε θέξνπλ ζπκπηψκαηα, σζηφζν 

είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ θαγνχξα αλ εθηεζεί ε πεξηνρή ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Όκσο, ιφγσ ηεο ζέζεο ησλ ζπξηγγσκάησλ, απνηεινχλ έλα 

αηζζεηηθφ πξφβιεκα θη έηζη, πνιινί αζζελείο θαηαθεχγνπλ ζηε ζεξαπεία. Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο αξθεηέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζπξηγγσκάησλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ έθεξαλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Έηζη, έπεηηα απφ πνιιέο κειέηεο, θαηέιεμαλ φηη ε θαινήζεο πάζεζε ησλ 

ζπξηγγσκάησλ ζεξαπεχεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ laser 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αιιά θαη κε θαπηεξηαζκφ. 
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4.2.3  ΔΚΚΡΗΝΖ ΑΚΡΟΠΔΗΡΧΜΑΣΑ 

4.2.3.1  ΟΡΗΜΟ 

     Απνηεινχλ θαινήζεηο βιάβεο ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ θαη εκθαλίδνληαη ζην 

δέξκα κε δηαθνξεηηθή κνξθή. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε κνξθή πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην δέξκα δηαθξίλνληαη ζε εθθξηλέο πφξσκα, ζε απιφ 

ηδξσηναθάλζσκα, ζε ρνξηαθφ ζσιελψδε φγθν θαη ζε ζπξηγγναθάλζσκα. 

 

4.2.3.2 ΔΚΚΡΗΝΔ ΠΟΡΧΜΑ 

      Παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή νγθηδίσλ αξθεηά κηθξνχ κεγέζνπο, πνπ 

ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ πφλν θαη είλαη δπλαηφ, ηα νγθίδηα λα είλαη απαιά ή 

ηξαρηά ζηελ αθή. Μπνξνχλ εμίζνπ λα πξνζβιεζνχλ θαη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο 

κε θχξηα εκθάληζε ζηελ πεξηνρή ησλ πεικάησλ, θαζψο, επίζεο θαη ζηηο παιάκεο. 

Ωζηφζν, δελ απνθιείεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή ηνπ 

ζψκαηνο πνπ ππάξρνπλ ηδξσηνπνηνί αδέλεο. Τν εθθξηλέο πφξσκα είλαη κηα απφ 

ηηο παζήζεηο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δέξκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε 

θαθνήζεηα ζε εηδηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηνο 

ν έιεγρνο ηεο πάζεζεο απηήο απφ εηδηθφ ηαηξφ, κε ηελ εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο έηζη 

ψζηε λα θαλεί αλ πξφθεηηαη γηα θαινήζεηα ή θαθνήζεηα. Έηζη, γηα ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο βιάβεο, ζπλίζηαηαη ε νιηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ κέζσ ηεο 

εγρείξεζεο. 

 

Δηθφλα 4.1  Δθθξηλέο Πφξσκα 
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4.2.3.3 ΑΠΛΟ ΗΓΡΧΣΟΑΚΑΝΘΧΜΑ 

    Αθνξά κηα θαινήζε πάζεζε ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ πνπ δελ 

παξνπζηάδεηαη κε ζαθή κνξθή. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπάλην φγθν πνπ ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη κε θπθιηθή κνξθή θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ησλ 

ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ πνπ ζπλαληάηαη εηδηθφηεξα, ζηα πφδηα. Δπηπιένλ, ε 

θαινήζεηα απηή είλαη παξφκνηα κε ηε πάζεζε ηνπ εθθξηλνχο πνξψκαηνο σο πξνο 

ηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχζζεηαη. Κάπνηεο θνξέο, ην απιφ ηδξσηναθάλζσκα είλαη 

ηθαλφ λα κεηαηξαπεί ζε θαθνήζεηα. 

 

4.2.3.4 ΥΟΡΗΑΚΟ ΧΛΖΝΧΓΖ ΟΓΚΟ 

     Αθνξά κηα θαινήζε πάζεζε ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ πνπ δε κεηαηξέπεηαη 

ζε θαξθίλσκα. Σπλήζσο, παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή θπθιηθψλ νγθηδίσλ  ζην 

ππφδεξκα, ηα νπνία, δελ πξνεμέρνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο θη, επνκέλσο, 

δελ γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνλ αζζελή. Πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν πεξηνρέο, 

φπσο είλαη ε θεθαιή. Πξφθεηηαη γηα κηα θαινήζεηα πνπ δελ ρξήδεη αληηκεηψπηζεο. 

 

4.2.3.5 ΤΡΗΓΓΟΑΚΑΝΘΧΜΑ 

    Δίλαη έλαο θαινήζεο φγθνο ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ πνπ δε θέξεη ζαθή 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πνπ πξνζβάιιεη δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Ο 

ζρεκαηηζκφο ηεο πάζεζεο απηήο είλαη θαη απηφο παξφκνηνο κε ην ζρεκαηηζκφ 

ηνπ εθθξηλνχο πνξψκαηνο θαη ζπρλά εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ππεξπιαζίαο ηεο 

επηδεξκίδαο εμαηηίαο ηεο αθαλζσηήο ζηηβάδαο ηνπ δέξκαηνο. Τν 

ζπξηγγναθάλζσκα είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ 

ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ, αιιά θαη ησλ θπηηάξσλ ηεο επηδεξκίδαο. 
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4.2.4 ΔΚΚΡΗΝΔ ΤΡΗΓΓΟΗΝΟΑΓΔΝΧΜΑ 

    Αθνξά έλα θαινήζε ηλνεπηζειηαθφ φγθν πνπ εθδειψλεηαη ζην δέξκα, έπεηηα 

απφ κηα δηαθνξνπνίεζε πνπ έρνπλ δερηεί ηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ 

ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. Τα θχηηαξα απηά εηζβάιινπλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

δέξκαηνο ζην ππφδεξκα εμαηηίαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο πξνθαιψληαο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ εθθξηλνχο ζπξηγγνΪλναδελψκαηνο. Η πάζεζε απηή ζπλήζσο 

πξνζβάιιεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη έρεη ηε κνξθή νδηδίσλ. 

Δηδηθφηεξα, ην εθθξηλέο ζπξηγγντλναδέλσκα εκθαλίδεηαη ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα, 

θαζψο, επίζεο, παξαηεξείηαη ζπρλά θαη ζην θνξκί. Σε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

πηζαλφ λα αλαπηπρζεί ν φγθνο θαη λα κεηαηξαπεί ζε θαθνήζεηα. 

 

4.2.5 ΔΚΚΡΗΝΔ ΘΖΛΧΓΔ ΑΓΔΝΧΜΑ 

    Τν ζειψδεο αδέλσκα είλαη κηα θαινήζεο πάζεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 

δέξκαηνο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε εθθξηλέο είηε απνθξηλέο. Τν εθθξηλέο ζειψδεο 

αδέλσκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ εηδηθφηεξα, ζηηο πεξηνρέο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ 

πνδηψλ, αθφκε θαη ζην ιαηκφ ή ζην πξφζσπν. Πάληνηε, έρεη ηε κνξθή ελφο 

κνλαρηθνχ νδηδίνπ πνπ ππάξρεη ζην ρφξην θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θηλεζεί είηε 

πξνο ηελ επηδεξκίδα είηε πξνο ην ρφξην. Η παξαπάλσ θαινήζεηα δελ μεθεχγεη 

απφ ηα φξηά ηεο θαη απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξνζθνπηθά θχηηαξα ησλ 

ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ. Μεξηθέο θνξέο ην εθθξηλέο ζειψδεο αδέλσκα κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε θαθνήζε κάδα θπηηάξσλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλεμέιεγθηνο 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ θαη λα δηαηαξαρζεί ην ζρήκα ηνπ φγθνπ. Οη 

θαθνήζεηο φγθνη είλαη γλσζηνί σο αδελνεηδέο θπζηηθφ θαξθίλσκα ή επηζεηηθφ 

ζειψδεο αδέλσκα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ. 
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4.2.6 ΔΚΚΡΗΝΔ ΠΔΗΡΑΓΔΝΧΜΑ 

    Πξφθεηηαη γηα κηα θαινήζε πάζεζε πνπ ζπλαληάηαη αξθεηά ζπρλά, θπξίσο ζε 

αλζξψπνπο λεαληθήο ειηθίαο. Τν εθθξηλέο ζπεηξαδέλσκα είλαη δπλαηφ λα 

παξνπζηαζηεί ζην δέξκα θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θεθαιή, αιιά θαη ζηελ 

κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ζψκαηνο είηε κε ηε κνξθή ελφο νδηδίνπ είηε κε ηε κνξθή 

πνιιαπιψλ νδηδίσλ. Τα νδίδηα είλαη κηθξνζθνπηθά θαη, ζπλήζσο, πξνθαινχλ 

πφλν ζηνλ αζζελή. Όηαλ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή πνιιαπιψλ νδηδίσλ έρνπλ 

παξαηεξεζεί πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν φγθνο θαηαιακβάλεη κεγάιε 

επηθάλεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σπάληα, ε θαινήζεηα απηή δχλαηαη λα 

κεηαηξαπεί ζε θαθνήζεηα, γλσζηή θαη σο ζπεηξαδελνθαξθίλσκα. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο φγθνο είλαη κεηαζηαηηθφο θαη πξνζβάιιεη αδέλεο ηεο ιέκθνπ, αιιά 

θαη ηα νζηά. 

 

Δηθφλα 4.2  Δθθξηλέο Σπεηξαδέλσκα 

 

4.2.7 ΟΕΧΓΔ ΗΓΡΧΣΑΓΔΝΧΜΑ 

    Πξφθεηηαη γηα κηα πάζεζε πνπ κπνξεί λα είλαη θαη εθθξηλήο, αιιά θαη 

απνθξηλήο. Σηνπο εθθξηλείο φγθνπο, αθνξά έλαλ θαινήζε φγθν ησλ ηδξσηνπνηψλ 

αδέλσλ πνπ εθδειψλεηαη ζην δέξκα ησλ ρεξηψλ, ησλ πνδηψλ, αιιά θαη ηεο 
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θεθαιήο κε ηε κνξθή νδηδίσλ. Τα νδίδηα απηά κπνξεί λα είλαη κηθξήο δηακέηξνπ 

είηε κεγαιχηεξεο. Τν νδψδεο ηδξσηαδέλσκα αλαπηχζζεηαη ιφγσ ηεο 

ππεξπιαζίαο ηνπ ηδξσηνπνηνχ αδέλα ηφζν απφ ην εθθξηηηθφ κέξνο φζν θαη απφ 

ην απεθθξηηηθφ πφξν. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο θαινήζεηαο απηήο είλαη αξθεηά 

ζχλζεηνο, θαζψο είλαη πηζαλφ λα εκθαλίδεη κηα πιήξσο νξηνζεηεκέλε αλάπηπμε 

θπηηάξσλ. Ωζηφζν, θάπνηεο θνξέο, πξφθεηηαη λα κελ παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε 

δνκή θαη λα θαηαιακβάλεη κεγάιε επηθάλεηα ζην δέξκα. Τέηνηα κνξθή έρεη ην 

ζηεξενθπζηηθφ ηδξσηαδέλσκα πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο κέζσ θχζηεσλ κεγάιεο 

δηακέηξνπ. Η ελ ιφγσ θαινήζεηα εμειίζζεηαη αξγά θαη πηζαλψο, δελ εμειίζζεηαη ε 

ίδηα ε θαινήζεηα ζε θαθνήζεηα. Οη θαθνήζεηο κνξθέο γλσζηέο θαη σο 

ηδξσηαδελνθαξθηλψκαηα εκθαλίδνληαη απφ κφλεο ηνπο θαη είλαη ηθαλέο λα 

εηζρσξήζνπλ ζηνπο αδέλεο ηεο ιέκθνπ ή αθφκα θαη ζηνπο πλεχκνλεο. 

 

4.2.8 ΥΟΝΓΡΟΔΗΓΔ ΤΡΗΓΓΧΜΑ  

    Πξφθεηηαη θαη απηή ε πάζεζε γηα έλαλ εθθξηλή, αιιά θαη απνθξηλή φγθν. 

Σηνπο εθθξηλείο φγθνπο, αθνξά έλα ζπάλην θαινήζε φγθν ησλ ηδξσηνπνηψλ 

αδέλσλ πνπ έρεη θαη απηφο ζχλζεην ζρεκαηηζκφ. Δίλαη κηα πάζεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ράξε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηζειηαθψλ ζσιελνεηδψλ 

θπηηάξσλ πνπ κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα κηθξνζθνπηθά ή ιίγν κεγαιχηεξα θχηηαξα 

ζε κέγεζνο. Παξνπζηάδεηαη ζαλ νδίδην ηνπ ρνξίνπ πάληνηε, ζπλήζσο ζε πεξηνρέο 

ηνπ ζψκαηνο, φπσο είλαη ν ιαηκφο ή ε θεθαιή. Σπάληα, είλαη δπλαηφ λα 

κεηαηξαπεί ην ρνλδξνεηδέο ζπξίγγσκα ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θαθνεζεηψλ, φπσο 

είλαη ην θαθνήζεο ρνλδξνεηδέο ζπξίγγσκα. Δηδηθφηεξα, ν θαξθίλνο εθδειψλεηαη 

ζηα ρέξηα θαη ζηα πφδηα ηνπ αζζελή θαη είλαη πνιχ επηθίλδπλνο, δηφηη δχλαηαη λα 

θάλεη κεηάζηαζε ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη 

απαξαίηεηε ε αθαίξεζε ησλ ρνλδξνεηδψλ ζπξηγγσκάησλ.  
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4.3 ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΧΝ ΑΠΟΚΡΗΝΧΝ ΑΓΔΝΧΝ 

   Δμαξηήκαηα ηνπ δέξκαηνο απνηεινχλ επίζεο, νη απνθξηλείο αδέλεο ηνπ 

δέξκαηνο, ησλ νπνίσλ ην εθθξηηηθφ κέξνο είλαη κεγαιχηεξν ζε κέγεζνο ηφζν ζε 

κήθνο φζν θαη ζε πάρνο απφ απηφ ησλ εθθξηλψλ αδέλσλ. Δπηπιένλ, νη αδέλεο 

απηνί δελ είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε φιν ην ζψκα, παξά κφλν ζε πεξηνρέο φπσο νη 

καζράιεο θαη νη καζηνί. Ο εθθνξεηηθφο ηνπο πφξνο εμέρεη πάλσ απφ ηελ εθβνιή 

ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ. Γελ είλαη γλσζηή ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ αδέλσλ 

γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ωζηφζν, παξάγνπλ έλα ειαθξψο θνιιψδεο 

έθθξηκα πνπ ε άζρεκε νζκή πξνθαιείηαη ιφγσ ησλ βαθηεξηδίσλ ηνπ δέξκαηνο, 

ηνπ νπνίνπ ν ξφινο είλαη άγλσζηνο. Δίλαη ηθαλφ λα αλαπηπρζνχλ θάπνηνη 

θαινήζεηο φγθνη ζηνπο απνθξηλείο αδέλεο εμαηηίαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

κπνξεί λα ππνζηνχλ ηα θχηηαξα απηψλ ησλ αδέλσλ θαη ζα αζρνιεζνχκε 

πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.3.1 ΑΠΟΚΡΗΝΔ ΗΓΡΟΚΤΣΧΜΑ 

   Τν απνθξηλέο ηδξνθχζησκα απνηειεί έλαλ θαινήζε φγθν ησλ απνθξηλψλ 

αδέλσλ θαη είλαη ε ίδηα πάζεζε κε ην εθθξηλέο ηδξνθχζησκα ησλ εθθξηλψλ 

αδέλσλ. Η θαινήζεο κάδα θπηηάξσλ δελ απνηειεί κηα θχζηε, αιιά έλα αδέλσκα 

ησλ ζσιελνδψλ θπηηάξσλ ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ. Τα απνθξηλέο ηδξνθχζησκα 

εθδειψλεηαη ζην δέξκα κε ηε κνξθή ελφο νδηδίνπ θαη εηδθφηεξα, παξνπζηάδεηαη 

ζηελ θεθαιή ησλ αλζξψπσλ ειηθίαο άλσ ησλ 18 εηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

απνθξηλέο ηδξνθχζησκα είλαη κηα θαινήζεο πάζεζε, ζπλίζηαηαη λα αθαηξείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή πνιιαπιψλ νδηδίσλ, θπξίσο, γηα 

αηζζεηηθνχο ιφγνπο, κε ηε ρξήζε laser ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

4.3.2 ΘΖΛΧΜΑΣΧΓΔ ΗΓΡΧΣΑΓΔΝΧΜΑ 

     Απνηειεί κηα θαινήζε πάζεζε ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ πνπ ηελ 
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παξνπζηάδνπλ θπξίσο, άηνκα γπλαηθείνπ θχινπ. Κάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ζηηο 

καζράιεο, ζην ηξηρσηφ κέξνο ηεο θεθαιήο θαη ζηνπο καζηνχο. Ωζηφζν, ζηελ 

πεξηνρή ησλ καζηψλ είλαη δχζθνιε ε δηάγλσζε εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο θνηλψλ 

ζπκπησκάησλ κε άιιε λφζν. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φγθν πνπ έρεη ηε κνξθή νδηδίνπ 

θαη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνδέξκαηνο. Η θαθνήζεο εμαιιαγή 

ηνπ ζεισκαηψδνπο ηδξσηαδελψκαηνο είλαη ζπάληα θαη γηα απηφ επζχλεηαη ν ηφο 

ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ. 

 

4.3.3 ΘΖΛΧΜΑΣΧΓΔ ΤΡΗΓΓΟΚΤΣΑΓΔΝΧΜΑ 

   Τν ζεισκαηψδεο ζπξηγγνθπζηαδέλσκα απνηειεί κηα θαινήζε πάζεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη εμαηξεηηθά αξγά. Μέρξη ζήκεξα, είλαη άγλσζηνο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ζρεκαηίδεηαη ν φγθνο. Τν αδέλσκα έρεη ηε κνξθή ζπίινπ φηαλ εθδειψλεηαη 

κφλν ηνπ ζην δέξκα ή είλαη πηζαλή χπαξμε καδί κε άιιν ζπίιν. Τν νγθίδην απηφ 

θηλείηαη πξνο ην ππφδεξκα, αιιά αιινηψλεηαη θαη ε επηδεξκίδα ζηελ πεξηνρή πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ην νγθίδην απηφ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαινήζεηα πνπ εκθαλίδεηαη εηδηθά, 

ιφγσ ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο θαη πξνζβάιιεη ηα παηδηά πνπ θνληεχνπλ λα 

ελειηθησζνχλ ζε πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο ζαλ ηηο καζράιεο ή ην ηξηρσηφ ηεο 

θεθαιήο. Η πεξηνρή ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ν φγθνο, δελ πεξηέρεη ηξίρεο θαη 

ζπρλά, εθξέεη έλα πγξφ. Γελ είλαη δπλαηή ε εμαιιαγή ηνπ ζεισκαηψδνπο 

ζπξηγγνθπζηαδελψκαηνο ζε θάπνηα θαθνήζεηα. 

 

4.3.4 ΑΠΟΚΡΗΝΖ ΑΓΔΝΧΜΑΣΑ 

   Πξφθεηηαη γηα ζπάληνπο θαινήζεηο φγθνπο ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζσιελνεηδψλ θπηηάξσλ ησλ απνθξηλψλ 

αδέλσλ κε απνηέιεζκα ηε δηφγθσζή ηνπο. Τα απνθξηλή αδελψκαηα έρνπλ 

πξνέιζεη απφ δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δερηεί ηα θχηηαξα ησλ 

απνθξηλψλ αδέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη αλαιφγσο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

ζψκαηνο κε δηαθνξεηηθή κνξθή. Έηζη, δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο απνθξηλψλ 
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αδελσκάησλ θαη είλαη νη αθφινπζνη:  

 Τν απνθξηλέο ζσιελψδεο αδέλσκα  πνπ εθδειψλεηαη ζε κέξε, φπσο 

είλαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Δίλαη δπλαηφ λα βξίζθεηαη ζε εθείλν ην 

ζεκείν είηε κφλν ηνπ είηε καδί κε ην ζπίιν ηνπ ζκεγκαηνγφλνπ αδέλα ή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ζεισκαηψδεο ζπξηγγνθπζηαδέλσκα. 

 Τν απνθξηλέο αδέλσκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ καζραιψλ 

θαη ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Απηφο ν ηχπνο ησλ απνθξηλψλ 

αδελσκάησλ, δελ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί ε δηαθνξά απφ ην απνθξηλέο 

αδελνθαξθίλσκα. 

 Τν απνθξηλέο ηλναδέλσκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ ησλ γπλαηθψλ. Φαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ην γεγνλφο 

φηη θξάδεη ηνπο πφξνπο ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ θαη ην ηκήκα ηνπ δέξκαηνο 

πνπ πεξηέρεη ίλεο αζθεί δχλακε ζηα ζσιελνεηδή θχηηαξα κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγείηαη ππεξπιαζία ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ. 

Μεξηθέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα γίλεη κεηαηξνπή ησλ θαινεζψλ απνθξηλψλ 

αδελσκάησλ ζε θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ. Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

ηηο θαθνήζεηεο αλαπηχζζνληαη ρσξίο ηελ χπαξμε θαινήζεηαο. 

 

4.3.5 ΚΤΛΗΝΓΡΧΜΑ 

    Απνηειεί κηα θαινήζε κάδα θπηηάξσλ ησλ απνθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ 

ηνπ δέξκαηνο πνπ εμειίζζεηαη πνιχ αξγά. Κάπνηεο θνξέο, εθδειψλεηαη θαη ζε 

λένπο αλζξψπνπο, αιιά ζπρλφηεξα ζπλαληάηαη ζε αλζξψπνπο κέζεο ή ηξίηεο 

ειηθίαο ζε ζεκεία ηνπ ζψκαηνο, φπσο είλαη ε θεθαιή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηξηρσηνχ ηεο κέξνπο. Τν θπιίλδξσκα πξνέξρεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ρνξίνπ ρσξίο λα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ αλψηεξε ζηηβάδα ηνπ δέξκαηνο. Έηζη, γίλεηαη εκθαλέο 

ζην δέξκα κε ηε κνξθή νδηδίσλ είηε ελφο θαη κνλαδηθνχ νδηδίνπ είηε πνιιψλ καδί. 
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Δίλαη ζπάλην θαηλφκελν λα κεηαηξαπεί ην θπιίλδξσκα ζε θαξθίλν. Ωζηφζν, 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζπλήζσο, ην θαθνήζεο θπιίλδξσκα ησλ απνθξηλψλ αδέλσλ 

αλαπηχζζεηαη ζην δέξκα, ελψ, ζπγρξφλσο, ππάξρνπλ θαη άιιεο κάδεο θπηηάξσλ 

ζηνπο αδέλεο ηνπ δέξκαηνο ή ζηηο ηξίρεο ή ζηα λχρηα. 

4.4 ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΧΝ ΜΖΓΜΑΣΟΓΟΝΧΝ ΑΓΔΝΧΝ 

4.4.1  ΟΡΗΜΟ 

     Οη ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο ζρεκαηίδνληαη θαη απηνί θαηά ηελ εκβξπηθή ειηθία 

ζην δέξκα. Σπλαληψληαη ζε φιν ην δέξκα, ζπλήζσο θνληά ζηνπο ζχιαθεο ησλ 

ηξηρψλ, εθηφο απφ ηηο παιάκεο θαη ηα πέικαηα, ελψ είλαη θαηαλεκεκέλνη ζε 

κεγάιν αξηζκφ ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο είλαη ην πξφζσπν. Οη 

αδέλεο απηνί δε ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηα παηδηά λα κπνπλ ζηελ εθεβεία. Ωζηφζν, 

απφ εθείλε ηελ ειηθία θαη κεηά δεκηνπξγνχληαη πνιινί λένη ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο 

θαη αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο θάζε αδέλαο απνηειείηαη απφ θχηηαξα, ηα νπνία 

είλαη ππεχζπλα γηα ην έθθξηκα ηνπ ζκεγκαηνγφλνπ αδέλα πνπ είλαη γλσζηφ θαη 

σο ζκήγκα. Τν ζκήγκα ειέγρεη ηελ πγξαζία ηνπ δέξκαηνο θαη θαζηζηά ηηο ηξίρεο 

επιίγηζηεο. Πνιιέο θνξέο νη ζκεγκαηνγφλνη αδέλεο είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ ζε 

φγθν θαη λα αλαπηπρζεί θάπνηα απφ ηηο θαινήζεηεο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

 

4.4.2 ΜΖΓΜΑΣΗΚΟ ΠΗΛΟ 

   Ο ζκεγκαηνγφλνο ζπίινο  είλαη έλαο ηχπνο επηδεξκηδηθνχ ζπίινπ πνπ 

εκθαλίδεηαη σο κηα επεξκέλε θίηξηλε ή πνξηνθαιί πιάθα πνπ ηξηγχξσ ηεο 

εκθαλίδεη πνιιά κηθξά επάξκαηα. Η πθή ηεο κπνξεί λα είλαη αθελφο καιαθή θαη 

αθεηέξνπ ηξαρηά. Σπλήζσο εληνπίδεηαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο φκσο είλαη 

πηζαλφ λα εκθαληζηεί ζην πξφζσπν, ζην κέησπν θαη ζην ιαηκφ. Δκθαλίδεηαη 

ζπλήζσο κεηά ηε γέλλεζε θαη ην κέγεζφο ηνπ απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο. Σηνλ ζκεγκαηνγφλν ζπίιν έρνπκε ππεξπιαζία ηεο επηδεξκίδαο, 

απμεκέλν αξηζκφ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ, ηξηρνζειαθίσλ, απνθξηλψλ 
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ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ θαη ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Η αθαίξεζε ηνπ ζπίινπ ζε λεαξή 

ειηθία ζπλήζσο έρεη θαιχηεξν απνηέιεζκα, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο ειαζηηθφηεηαο 

ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο. Δπηβάιιεηαη ε ζπρλή παξαθνινχζεζε θαη 

δεξκαηνινγηθή εμέηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί αθαίξεζε. 

Ο ζκεγκαηνγφλνο ζπίινο απνηειεί επίζεο έλαλ ηχπν επηδεξκηθνχ ζπίινπ πνπ 

εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πξφζσπν θαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Απνηειείηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ζκεγκαηνγφλνπο αδέλεο θαη ηξηρνζπιάθηα ζην ηειηθφ ηνπο ζηάδην. 

Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαηά ηε γέλλεζε ή ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία. Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ελήιηθε 

δσή. Η επηθάλεηά ηνπο είλαη ιεία παξ φια απηά ζηελ εθεβεία ππάξρεη ην 

ελδερφκελν λα  αλπςσζνχλ, λα γίλνπλ πην παρηέο θαη νδψδεηο.  

 

 

  Δηθφλα 4.3  Σκεγκαηνγφλνο Σπίινο 

 

4.4.3 ΔΠΗΚΣΖΣΖ ΜΖΓΜΑΣΗΚΖ ΤΠΔΡΠΛΑΗΑ 

    Αθνξά κηα θαινήζεηα ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηεο πνιχ ζπρλά θαη πξνζβάιιεη, ζπλήζσο, άηνκα ηεο κέζεο ή ηξίηεο ειηθίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ κε ηε κνξθή ππεξάξηζκσλ 

θιεγκνλσδψλ θχζηεσλ πνπ πνιιέο θνξέο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πφλν. 

Απηή ε θαινήζεο πάζεζε αλαπηχζζεηαη ιφγσ ηεο ππεξκεγέζπλζεο ησλ 

ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ απηψλ ησλ αδέλσλ. 
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4.4.4.ΜΖΓΜΑΣΗΚΔ ΚΤΣΔΗ 

    Πξφθεηηαη γηα έλα ζπάλην θαινήζε φγθν ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ ηνπ 

δέξκαηνο πνπ, ζπλήζσο, εθδειψλεηαη ζε άηνκα, ηα νπνία έρνπλ γελεηηθή 

πξνδηάζεζε. Οη ζκεγκαηηθέο θχζηεηο εκθαλίδνληαη ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

εθεβηθή ειηθία, θπξίσο ζε πεξηνρέο ζαλ ηε καζράιε θαη θαηά θαλφλα είλαη πνιιά 

νδίδηα καδί, ηα νπνία κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη θιεγκνλψδε. 

 

Δηθφλα 4.4 Σκεγκαηηθέο θχζηεηο 

 

4.4.5 ΜΖΓΜΑΣΗΚΟ ΑΓΔΝΧΜΑ 

   Τν ζκεγκαηηθφ αδέλσκα αθνξά κηα θαινήζεηα πνπ εθδειψλεηαη ζπάληα. 

Σπλήζσο εκθαλίδεηαη ζην πξφζσπν ζε αλζξψπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 50 ρξφλσλ. 

Σπρλά, έρεη ηε κνξθή ελφο νδηδίνπ κε κεγάιε δηάκεηξν ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο, 

ελψ ζπάληα ζπλππάξρεη κε άιια ίδηα νδίδηα. Ωζηφζν, δχλαηαη λα ζπλππάξρεη κε 

άιια νγθίδηα, φπσο είλαη ηα θεξαηναθαλζψκαηα ή αθφκα θαη θαξθηλψκαηα. 
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Δηθφλα 4.5 Σκεγκαηηθφ Αδέλσκα 

 

4.5 ΚΑΛΟΖΘΔΗ ΟΓΚΟΗ ΣΧΝ ΣΡΗΥΧΝ 

4.5.1 ΟΡΗΜΟ 

    Οη ηξίρεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε φιν ην ζψκα εθηφο απφ κεξηθέο πεξηνρέο, 

φπσο είλαη ην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ δαθηχισλ ησλ άλσ θαη ησλ θάησ άθξσλ. Οη 

ηξίρεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 δπλαηέο ηξίρεο κε ρξψκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηε κειαλίλε πνπ ππάξρεη ζην 

ζψκα, κε καθξχ κήθνο. Οη ηξίρεο απηέο βξίζθνληαη ζε ζεκεία, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ηα θξχδηα. 

 ρλνψδεηο ηξίρεο πνπ είλαη άρξσκεο, θνληέο θαη πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ. 

   Η δηάξθεηα δσήο ησλ ηξηρψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ ζπλαληψληαη νη 

ηξίρεο θαη απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: 

 Τν αλαγελέο ζηάδην ησλ ηξηρψλ θαηά ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ην ζπιαθηθφ 

έιπηξν ησλ ηξηρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, απφ απηφ ζρεκαηίδνληαη νη ηξίρεο 

 Τν θαηαγελέο ζηάδην ησλ ηξηρψλ θαηά ην νπνίν νη ηξίρεο παχνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη  

 Τν ηεινγελέο ζηάδην θαηά ην νπνίν νη ηξίρεο εηνηκάδνληαη λα πέζνπλ απφ 
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ην δέξκα 

    Πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ είηε ησλ ζπιάθσλ 

ησλ ηξηρψλ είηε ησλ αλαγελλεηηθψλ θπηηάξσλ ησλ ηξηρψλ κε απνηέιεζκα λα 

αλαπηχζζνληαη θαινήζεηο κάδεο θπηηάξσλ πνπ ζπαλίσο, κεηαηξέπνληαη ζε 

θάπνηα θαινήζεηα. Έηζη, ζηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο θαινήζεηο 

παζήζεηο ησλ ηξηρψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα θαηεγνξία ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ 

δέξκαηνο. 

 

 

4.5.2 ΣΡΗΥΟΘΤΛΑΚΧΜΑ 

       Πξφθεηηαη γηα φγθν, ν νπνίνο έρεη κηθξή δηάκεηξν θαη εληνπίδεηαη κε ηε 

κνξθή βιαηίδαο. Πξνζβάιιεη θπξίσο ηνπο ελήιηθεο θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην 

πξφζσπν θαη ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο κχηεο. Αλ αλαθεξζνχκε ζηελ θιηληθή ηνπ 

εηθφλα, κηιάκε νπζηαζηηθά γηα κηα θχζηε, ε νπνία πεξηέρεη θεξαηίλε θαη ρλνψδνπο 

ηχπνπ ηξίρεο. Η θχζηε απηή πεξηβάιιεηαη απφ ηλψδεο ζηξψκα, ην νπνίν 

ζρεκαηίδεη έιπηξν γχξσ απφ ηνπο ηξηρηθνχο ζπιάθνπο θαη απειεπζεξψλεηαη ζην 

ρφξην.  

 

4.5.3 ΣΡΗΥΗΚΟ ΠΗΛΟ 

     Ο ηξηρηθφο ζπίινο ή ζπίινο ηξηρηθνχ ζπιάθνπ απνηειεί έλα νδψδεο κφξθσκα 

εκηζθαηξηθνχ ζρήκαηνο πνπ πεξηέρεη ηξηρηθνχο ζπιάθνπο πνπ δελ έρνπλ 

σξηκάζεη αθφκα θαη πεξηβάιινληαη απφ ηλψδε ηζηφ. 

 

4.5.4 ΟΓΚΟΗ ΣΖ ΣΡΗΥΗΚΖ ΥΟΑΝΖ 

      Οη φγθνη ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο έρνπλ ηζηνινγηθφ ραξαθηήξα παξφκνην κε 
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απηφλ ηεο επηδεξκίδαο. Δπίζεο νη φγθνη ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κε ζαθή 

εμαηνκίθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φγθσλ. Παξ φια απηά φκσο, κηιάκε ζαθέζηαηα 

γηα έλα κνλήξεο κφξθσκα, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην πξφζσπν 

αλζξψπσλ 3εο ειηθίαο. Σηνπο φγθνπο ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο αλήθνπλ νη παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

 

 ΓΗΑΣΑΛΜΔΝΟ ΠΟΡΟ 

     Αλαθεξφκελνη ζηνλ δηαζηαικέλν πφξν, κηιάκε γηα κηα νδψδε βιάβε κε 

κηθξή δηάκεηξν, ε νπνία εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην πξφζσπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

άλσ ρείινο ηνπ ζηφκαηνο ζε ελήιηθεο. Η φςε ηνπο κνηάδεη κε κεγάινπο 

θαγέζσξεο. 

 ΑΚΑΝΘΧΜΑ ΣΟΤ ΣΡΗΥΗΚΟΤ ΓΗΚΟΤ 

     Τν αθάλζσκα ηνπ ηξηρηθνχ δίζθνπ έρεη ίδηα εηθφλα θαη ζεκεία εκθάληζεο κε 

ηνλ δηεζηαικέλν πφξν. Η δηαθνξνπνίεζή ηνπο αθνξά ην θπζηηθφ ηνίρσκα, φπνπ 

παξαηεξείηαη ν ζρεκαηηζκφο πνιιψλ ινβίσλ. 

 

 ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΘΤΛΑΚΗΚΖ ΤΠΔΡΚΔΡΑΣΧΖ 

  Πξφθεηηαη γηα λενπιαζία ησλ αλζξψπσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Η αλάζηξνθε 

ζπιαθηθή ππεξθεξάησζε εκθαλίδεηαη ζην πξφζσπν θαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. 

Ωο πξνο ηελ θιηληθήο ηεο εηθφλα, κηιάκε γηα έλα κφξθσκα ζηξνγγπιφ θαη κνλήξεο 

κε πνιχ κηθξή δηάκεηξν. Η επηθάλεηα ηνπ είλαη ππεξθεξαησζηθή, πξάγκα πνπ 

πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε θιηληθή δηάγλσζε σο ππεξθεξαησζηθφ επηζειίσκα ή 

ζκεγκαηνξξντθή ππεξθεξάησζε. Η αλάζηξνθε ζπιαθηθή ππεξθεξάησζε 

εμειίζζεηαη αξθεηά αξγά θαη έρεη θαινήζε ραξαθηήξα. Τξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο 

απνηεινχλ ε επηθαλεηαθή ειεθηξνπεμία, ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ην laser. 
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 ΘΤΛΑΚΗΚΟ ΟΓΚΟ ΣΖ ΣΡΗΥΗΚΖ ΥΟΑΝΖ 

    Μηιψληαο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπιαθηθφ φγθν, αλαθεξφκαζηε ζε κηα βιαηίδα 

κε δηάκεηξν γχξσ ζηα 5 κε 10 mm, ε νπνία έρεη ιεία ή ειαθξψο ππεξθεξαησζηθή 

επηθάλεηα. Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην πξφζσπν θαη πξνζβάιιεη ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο 3εο ειηθίαο. 

 

4.5.5 ΗΝΟΘΤΛΑΚΧΜΑ 

    Σην ηλνζπιάθσκα έρνπκε ππεξπιαζία ηνπ επηζειίνπ ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κηιάκε γηα κηα βιαηίδα πνπ κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα έρνπλ ζην 

θέληξν ηνπο έλαλ ηξηρηθφ ζχιαθν. Έρεη δηάκεηξν 2 κε 5 mm θαη εκθαλίδνληαη 

θπξίσο ζην θεθάιη ζην ιαηκφ. Αθνξά θπξίσο λεαξέο ειηθίεο. Ιζηνπαζνινγηθά, 

κηιάκε γηα αλαπαξαγσγή ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ν νπνίνο 

πεξηβάιιεη ηνλ ηξηρηθφ ζχιαθν. Τν ηλνζπιάθσκα εμειίζζεηαη θαινεζψο θαη 

κέζνδνο αληηκεηψπηζήο ηνπ απνηειεί ην laser. 

 

4.5.6 ΣΡΗΥΟΑΓΔΝΧΜΑ 

    Τν ηξηρναδέλσκα απνηειεί έλαλ ζπάλην κνλήξε φγθν πνπ κνηάδεη ζηελ φςε 

κε θηηξηλσπή βιαηίδα, ζηνλ νπνίν παξαηεξνχληαη πνιιέο κηθξέο 

θεξαηνπνηεκέλεο θχζηεηο. 

 

4.5.7 ΘΤΛΑΚΗΚΔ ΚΤΣΔΗ 

    Οη ζπιαθηθέο θχζηεηο απνηεινχλ θχζηεηο φπνπ ην ηνίρσκά ηνπο έρεη παξφκνηα 

ζχζηαζε κε απηή ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο. 
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4.5.7.1 ΚΤΣΔΗ ΣΖ ΣΡΗΥΗΚΖ ΥΟΑΝΖ 

    Οη θχζηεηο ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : 

 

 ΚΔΓΥΡΟΔΗΓΔΗ ΚΤΣΔΗ 

     Οη θεγρξνεηδείο θχζηεηο απνηεινχλ πνιπάξηζκεο επηθαλεηαθέο θχζηεηο 

αξθεηά κηθξνχ κεγέζνπο. Τν ζπιαθηθφ ηνπο ηνίρσκα είλαη αξθεηά ιεπηφ θαη ε 

πξνέιεπζε ηεο είλαη είηε εθθξηλήο είηε ζκεγκαηηθή. Τν θχξην ζεκείν πνπ 

εκθαλίδεηαη είλαη ε πεξηνρή πίζσ απφ ηα απηηά θαη έρεη ηε κνξθή πιάθαο. 

Πξνζβάιιεη ζπλήζσο ηηο γπλαίθεο. 

 ΔΠΗΓΔΡΜΟΔΗΓΔΗ ΚΤΣΔΗ 

      Οη επηδεξκνεηδείο θχζηεηο είλαη κνξθψκαηα πνπ έρνπλ ηε κνξθή 

επεξκέλσλ νδηδίσλ πνιχ κηθξήο δηακέηξνπ, ηα νπνία πεξηέρνπλ κέζα ηνπο 

θηηξηλσπφ πγξφ κε ηδηαίηεξε νζκή (θαθνζκία). Έρνπλ ιεία επηθάλεηα θαη 

πνηθίινπλ ζε κέγεζνο. Τν θπξηφηεξν ζεκείν εκθάληζεο ηνπ απνηειεί ην ηξηρσηφ 

ηεο θεθαιήο θαη πξνζβάιιεη θπξίσο ηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Η δνκηθή ζχζηαζε 

ησλ ηνηρσκάησλ ηνπο κνηάδεη αξθεηά κε απηή ηνπ καιπηγηαλνχ επηζειίνπ. Οη 

θχζηεηο απηέο νλνκάδνληαη επηδεξκνεηδείο, δηφηη ην επηζήιην πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξηρηθή ρνάλε ηνπ ηξηρνζπιάθνπ θαη φρη απφ 

ηελ επηδεξκίδα (επηδεξκηθέο θχζηεηο). 

 

 ΔΞΑΝΘΖΜΑΣΗΚΔ ΥΝΟΧΓΔΗ ΚΤΣΔΗ 

      Οη εμαλζεκαηηθέο θχζηεηο έρνπλ ηε κνξθή βιαηίδαο, ε νπνία δελ εκθαλίδεη 

θιηληθά ζπκπηψκαηα. Δπηπιένλ νη θχζηεηο απηέο κπνξεί λα ππνρσξήζνπλ απφ 

κφλεο ηνπο. Δκθαλίδνληαη θπξίσο ζηελ πξφζζηα επηθάλεηα ηνπ θνξκνχ θαη ηεο 

θνηιηαθήο ρψξαο. Πξνζβάιιεη θπξίσο άηνκα λεαξήο ειηθίαο. Η ηζηνινγηθή ηνπο 

εηθφλα δείρλεη ηνλ ζρεκαηηζκφ θχζηεσλ, ησλ νπνίσλ ην ηνίρσκα είλαη αξθεηά 
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ιεπηφ θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη ρλνψδεηο ηξηρηθνί 

ζχιαθνη. 

 

 ΥΟΡΗΟΔΗΓΔΗ ΚΤΣΔΗ 

     Οη ρνξηνεηδείο θχζηεηο απνηεινχλ δπζεκβξπψκαηα, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη 

απφ ηε γέλλεζε θαη αλαπηχζζνληαη ζηηο εκβξπτθέο ζρηζκέο. Δληνπίδεηαη ηφζν ζηα 

παηδηά, φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. Σηα παηδηά, εκθαλίδεηαη ζην δέξκα ησλ νξθχσλ 

θαη ζηνπο ελήιηθεο, ζηελ πξσθηνγελλεηηθή ρψξα. Οη ρνξηνεηδείο θχζηεηο έρνπλ 

πνιχ ηζρπξή δνκηθή ζχζηαζε θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ζπλδπαζκφο  επηδεξκνεηδψλ θχζηεσλ θαζψο επίζεο ηξηρηθά θαη ζκεγκαηηθά 

δνκηθά ζηνηρεία. 

 

 4.5.7.2 ΣΡΗΥΔΗΛΖΜΜΑΣΧΓΔΗ ΚΤΣΔΗ  

     Μηιψληαο γηα ηηο ηξηρεηιεκκαηψδεηο θχζηεηο, αλαθεξφκαζηε ζην ηκήκα ηνπ 

ηξηρεηιήκκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ελζσκάησζε κεηαμχ ησλ απεθθξηηηθψλ 

πφξσλ ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ θαη ηεο πξφζθπζεο ηνπ αλειθηήξα κπ ηεο 

ηξίραο. Οη θχζηεηο απηέο εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά θαη ην ζεκείν πνπ ηηο 

εληνπίδνπκε είλαη ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Η θιηληθή ηνπο εηθφλα πεξηγξάθεηαη σο 

επεξκέλα νδίδηα δηαθφξσλ κεγεζψλ. Η εμέιημή ηνπο είλαη αξγή, φκσο παξ φια 

απηά ππάξρεη πεξίπησζε λα απμεζεί απφηνκα ην κέγεζφο ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

εμειηρζνχλ ζε ππεξπιαζηηθή ηξηρεηισκαηψδε θχζηε ή ζε θαθνήζε θχζηε. 

 

4.5.8 ΣΡΗΥΔΗΛΖΜΜΧΜΑ 

    Τν ηξηρεηιήκκσκα είλαη έλαο φγθνο πνπ ζπγρέεηαη ηζηνγελεηηθά κε ην 

εμσηεξηθφ επηζειηαθφ έιπηξν. Η θιηληθή ηνπ εηθφλα απνηειεί έλα κνλήξεο νδίδην 

κε κηθξή δηάκεηξν. Σεκεία εκθάληζεο ηνπ απνηεινχλ ην πξφζσπν θαη ν ιαηκφο. 
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Πξνζβάιιεη θπξίσο ελήιηθα άηνκα θαη πνιιέο θνξέο έρεη ηε κνξθή κπξκεθηάο ή 

ππεξθεξαησζηθνχ ζειψκαηνο. Τν ηξηρεηιήκκσκα ζπλδέεηαη κε ηελ επηδεξκίδα, 

πνπ πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη ππεξπιαζηηθή ή ππεξθεξαησζηθή. 

 

4.5.9 ΠΗΛΟΜΑΣΡΗΚΧΜΑ 

     Τν πηινκαηξίθσκα απνηειεί λενπιαζία πνπ παξαηεξείηαη αξθεηά ζπρλά. Η 

γέλλεζε ησλ ηζηψλ ηνπ μεθηλά ζηε κήηξα ησλ ηξηρηθψλ ζπιάθσλ. Η θιηληθή ηνπ 

εηθφλα πεξηγξάθεηαη σο έλα πεξηγεγξακκέλν φγθν κε αξθεηά ζθιεξή ζχζηαζε. Η 

εμέιημε ηνπ φγθνπ απηνχ είλαη ζρεηηθά αξγή θαη νη πηζαλφηεηεο κεηάιιαμεο ηνπ ζε 

θαθνήζε κνίξα είλαη κηθξέο. Σεκεία εκθάληζεο ηνπ απνηειεί ην πξφζσπν, ν 

ιαηκφο θαη ηα άλσ άθξα ελψ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ζηνλ θνξκφ 

θαη ζηα θάησ άθξα.  

 

Δηθφλα 4.6 Πηινκαηξίθσκα 

 

4.5.10 ΑΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΣΟΗ ΘΤΛΑΚΗΚΟΗ ΟΓΚΟΗ 

 ΣΡΗΥΟΔΠΗΘΖΛΗΧΜΑ 

     Τα ηξηρνεπηζειηψκαηα είλαη ζπάληα θαη αζπλήζηζηα θαινήζε λενπιάζκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ζπιάθηα ηεο ηξίραο. Μνξθνινγηθά είλαη παξφκνην κε ην 

βαζηθνθπηηαξηθφ επηζειίσκα. Σπρλά εκθαλίδνληαη σο κνλήξεηο νδίδηα, αιιά θαη 

σο πνιιαπιά ηξηρνεπηζειηψκαηα, ηα νπνία είλαη νηθνγελή. Παξνπζηάδνληαη κε 
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κεηαβιεηφ κέγεζνο απφ κηθξέο θειίδεο πνπ είλαη κηθξήο θαιιπληηθήο ζπλάθεηαο 

κε πνιιαπινχο φγθνπο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιεηηνπξγηθή βιάβε φπσο 

νπηηθή απφθξαμε. Τα κνλήξεο ηξηρνεπηζειηψκαηα εκθαλίδνληαη θαηεμνρήλ ζην 

πξφζσπν, ην ιαηκφ θαη ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο πξνζβάιινληαο θπξίσο ηνπο 

λεαξνχο ελήιηθεο. Τν πνιιαπιφ νηθνγελέο ηξηρνεπηζειίσκα απνηειεί 

απηνζσκαηηθή θπξίαξρε αζζέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εκθάληζε πνιιαπιψλ 

ζπκκεηξηθψλ  φγθσλ  ή νδηδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζηηο ξηληθέο αχιαθεο. Δκθαλίδνληαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

ή ηεο εθεβείαο. Μηα αθφκα κνξθή ηξηρνεπηζειηψκαηνο απνηειεί ην 

δεζκνπιαζηηθφ επηζειίσκα φπνπ πξφθεηηαη γηα δαθηπιηνεηδείο αιινηψζεηο κε 

πθίδεζε ζην θέληξν ηνπο. Οη αιινηψζεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζηα δπγσκαηηθά θαη 

πξνζβάιινπλ θπξίσο λεαξέο γπλαίθεο. Αλ θαη ε θιηληθή δηάγλσζε είλαη ζπλήζσο 

απιή κε βάζε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη ηελ εμέηαζε κε γπκλφ κάηη, ε 

δεξκαηνζθφπεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηβεβαίσζή ηεο. Η 

δεξκαηνζθφπεζε  απνθάιπςε δνλνχκελα αγγεία, πνιιαπιέο ρηιηάδεο θχζηεηο 

θαη ξφδαθεο κέζα ζε έλα ππφιεπθν ππφβαζξν. Τέινο, νη επηινγέο ζεξαπείαο γηα 

ην ηξηρνεπηζειίσκα πεξηιακβάλνπλ θαηαζηξνθηθέο ή αθαηξεηηθέο ηερληθέο φπσο 

θξπνζεξαπεία, δεξκναπφμεζε, ειεθηξνδηάζεζε θαη αθηηλνζεξαπεία, φιεο κε 

κεηαβιεηέο έσο θαθέο εθβάζεηο. 

 

 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΡΗΥΟΓΟΝΗΚΟΗ ΟΓΚΟΗ 

      Οη εμαξηεκαηηθνί ηξηρνγνληθνί φγθνη (ηξηρνβιαζηψκαηα), είλαη ζπάληνη φγθνη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξσηνγελέο επηζειηαθφ βιάζηεκα. Γελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή εκθάληζεο ζην δέξκα θαη θιηληθά κνηάδνπλ ζαλ νδίδηα ηνπ 

ρνξίνπ κε δηάκεηξν πνπ κεηαβάιιεηαη απφ ηα 2 έσο ηα 4 cm. Η ηζηνινγηθή ηνπο 

εηθφλα δείρλεη φηη κηιάκε γηα θχηηαξα πνπ έρνπλ κνξθνινγία παξφκνηα κε ηα 

θχηηαξα ηεο βαζηθήο ζηηβάδαο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κνξθέο 

ηξηρνβιαζηψκαηνο κε βάζε ηελ αλαηνκηθή θαη θιηληθή ηνπ εηθφλα. Πξψηνλ ην 

ηξηρνβιάζησκα, φπνπ παξαηεξνχκε ραιαξφ ζηξψκα ρσξίο ηξηρηθέο 
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δηαθνξνπνηήζεηο. Γεχηεξνλ ην ηξηρνγνληθφ ηξηρνβιάζησκα, φπνπ ππάξρεη ζαθή 

ζπιαθηθή δηαθνξνπνίεζε. Τξίηνλ ην ηξηρνγνληθφ ίλσκα, φπνπ ε λενπιαζκαηηθή 

δηήζεζε πεξηβάιιεηαη απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ. Τέινο ην ηξηρνγνληθφ κχμσκα, φπνπ 

παξαηεξνχκε κπμακαηψδεο ζηξψκα. 

 

4.5.11 ΟΓΚΟΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΘΤΛΑΚΗΚΟΤ ΜΔΔΓΥΤΜΑΣΟ 

 ΣΡΗΥΟΓΗΚΧΜΑΣΑ 

Ιζηνινγηθά ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξηρηθφ δίζθν. Ο ηξηρηθφο δίζθνο βξίζθεηαη θάησ απφ 

ηελ επηδεξκίδα. Απνηειείηαη απφ ζπλδεηηθφ ηζηφ ν νπνίνο έρεη πινχζηα αγγείσζε 

θαη απφ ηκήκα ηεο επηδεξκίδαο εκπινπηηζκέλν κε θχηηαξα Merkel. Τα 

ηξηρνδηζθψκαηα θιηληθά έρνπλ ηελ φςε ιείσλ βιαηίδσλ κε δηάκεηξν απφ 1 έσο 5 

mm. Δκθαλίδνληαη δηάζπαξηα ζην πξφζσπν, ζην ιαηκφ θαη ζηελ άλσ επηθάλεηα 

ηνπ θνξκνχ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο φκσο κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε πην 

πεξηνξηζκέλε δεξκαηηθή επηθάλεηα. Τα ηξηρνδηζθψκαηα κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ 

ηε γέλλεζε ή λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ εθεβεία. Ιζηνινγηθά κηιάκε γηα βιαηηδψδε 

ππεξπιαζία θάησ απφ αηξνθηθή επηδεξκίδα. Τν ζηξψκα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ 

ππάξρεη ραξαθηεξίδεηαη απφ πινχζην πεξηερφκελν παινπξνληθνχ νμέσο θαη 

απμεκέλε αγγείσζε θαη πεξηέρεη πνιιαπινχο δελδξηηηθνχο ηλνβιάζηεο. 

 

 ΠΔΡΗΘΤΛΑΚΗΚΟ ΗΝΧΜΑ 

Τν πεξηζπιαθηθφ ίλσκα έρεη ίδηα θιηληθή εηθφλα θαη ραξαθηεξηζηηθά κε ηα 

ηξηρνδηζθψκαηα. Ιζηνινγηθά φκσο έρνπλ δηαθνξνπνηεκέλν ηξηρηθφ ζχιαθν ν 

νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ. Η δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ην 

ηλνζπιάθσκα είλαη ε κε χπαξμε επηζειηαθψλ πξνεθηάζεσλ ηεο ηξηρηθήο ρνάλεο. 
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