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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Εμβρυολογία του δέρματος

Επιδερμίδα  

          Βασική στιβάδα

                    Μονάδα επιδερμίδας-μελανίνης                 

                    Πολλαπλασιασμός των κερατινοκυττάρων

                     Σύνδεση επιδερμίδας χορίου-Δερματοεπιδερ-

μιδικός σύνδεσμος

                    Ημιδεσμοσωμάτια        

          Μαλπιγιανή στιβάδα

                     Σύνδεση των κερατινοκυττάρων μεταξύ τους        

          Κοκκώδης στιβάδα

          Διαυγής στιβάδα

          Κεράτινη στιβάδα

                    Μηχανισμός κερατινοποίησης

Χόριο ή ιδίως δέρμα

           Ινες-θεμέλιος ουσία            

           Κύτταρα του χορίου

                      Αυτόχθονα: Ινοβλάστες, δενδριτικά κύτταρα, 

μακροφάγα, μαστοκύτταρα. 

                      Μεταναστευτικά: Ουδετερόφιλα πολυμορ-

φοπύρηνα, εωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα, 

λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα.               

            Νεύρα και τελικά νευρικά όργανα του χορίου

Τριχικοί  θύλακοι—τρίχες—ορθωτήρας μυς

Νύχια

Σμηγματογόνοι αδένες

Αγγεία του δέρματος 

Υποδερμίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ

Επισκόπηση- Ψηλάφηση-Λήψη ιστορικού

Κλινικές στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος

                   α) πρωτοπαθείς στοιχειώδεις βλάβες: Κη-

λίδα, ερύθημα, βλατίδα, πομφός, όζος-                       

οζίδιο, φυσαλίδα, πομφόλυγα, φλύκταινα, κύ-

στη, όγκος, πλάκα. 

                   β) δευτεροπαθείς στοιχειώδεις βλάβες και κλι-

νικοί όροι: Διάβρωση, έλκωση, ραγάδα, εφελ-

κίδα, λειχηνοποίηση, ουλή, ατροφία, σκλή-

ρυνση, λέπια, ποικιλοδερμία, γάγγραινα, 

αλωπεκία, συρίγγιο, εκβλάστηση. 

Ιστολογικές στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος και  

ιστολογικοί όροι.

                  Κυτταροδιαγνωστική κατά Tzanck

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Μολυσματική τέρμινθος

Ερπητοϊώσεις

                  α) Απλός έρπητας

                  β) Ερπητική πρωτομόλυνση

                  γ) Επιπλοκές της πρωτομόλυνσης                

                   δ)  Έρπητας που υποτροπιάζει ή 

επανεμφανίζεται      

Ανεμευλογιά

Ζωστήρας

Αιφνίδιο εξάνθημα ή παιδική ροδάνθη

Ιώσεις από ιούς των θηλωμάτων του ανθρώπου

                 α) Κοινές μυρμηκίες

                 β) Παλαμο- πελματιαίες μυρμηκίες

                 γ) Ομαλές μυρμηκίες

                 δ) Νηματοειδείς μυρμηκίες

                  ε) Οξυτενή κονδυλώματα ή πρωκτογεννητικές  

μυρμηκίες

Λοιμώδες ερύθημα ή Πέμπτη νόσος

Ερυθρά

Ερπητική κυνάγχη

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
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Επιλεκτική δερματολογία-Αφροδισιολογία του εξωτερικού ιατρείου

Νόσος χειρός- ποδός- στόματος

Ιλαρά

Ροδόχρους πιτυρίαση

Λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής 

ανεπάρκειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Στρεπτοκοκκιάσεις

                  α) Ερυσίπελας

                  β) Μολυσματικό κηρίο

                  γ) Στρεπτοκοκκικό παράτριμμα

                  δ) Στρεπτοκοκκική αιδοιΐτιδα-αιδοιοκολπίτιδα

                  ε) Οστρακιά       

Σταφυλοκοκκιάσεις

                  Επιπολής θυλακίτιδα

                  Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο

                  Ψευδοθυλακίτιδα

                  Εν τω βάθει θυλακίτιδες

                           Εν τω βάθει θυλακίτιδα—μορφές:

                                      α) Σταφυλοκοκκική σύκωση

                                      β) Λυκοειδής σύκωση

                                      γ) Χηλοειδής θυλακίτιδα του αυχένα

                                      δ) Ακμή νεκρωτική ή ευλογιοειδής

                  Δοθιήνας

Ερύθρασμα

Τριχομυκητίαση των μασχαλών 

Λοίμωξη των μεσοδακτυλικών πτυχών των ποδιών από 

ψευδομονάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο

ΜΗ  ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΕΣ- ΑΚΜΟΕΙΔΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ

Φλεγμονώδεις θυλακίτιδες

Διατιτραίνουσα θυλακίτιδα

Τριάδα της θυλακικής απόφραξης—μορφές:

           α) Ιδρωταδενίτιδα ή ανάστροφη ακμή

           β) Συρρέουσα ακμή

           γ) Αποστηματοποιημένη και υπεσκαμμένη περιθυ-

λακίτιδα του τριχωτού της κεφαλής

Θυλακική κεράτωση

Ατροφική θυλακική κεράτωση

Ροδόχρους νόσος

Κοινή ακμή

               Είδη της ακμής

               1) Ακμή τραυματική 

               2) Ακμή φαρμακογενής

               3) Ακμή από καλλυντικά

               4) Τροπική ακμή

               5) Νεογνική και βρεφική ακμή

               6) Ακμή από μηχανικά αίτια

               7) Επαγγελματική ακμή

               8) Κεραυνοβόλος ακμή

             

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 Σύφιλη   

                α) Πρωτογενής σύφιλη: Χρόνος επώασης, συφι-

λιδικό έλκος, σύστοιχη λεμφαδενίτιδα.

                 β) Δευτερογενής σύφιλη: Σπλαγχνική προ-

σβολή, κηλιδώδες εξάνθημα, βλατιδώδη 

εξανθήματα

                 γ) Λανθάνουσα σύφιλη: Πρώιμη λανθάνουσα 

σύφιλη, όψιμη λανθάνουσα σύφιλη

                δ) Όψιμη σύφιλη ή τριτογενής σύφιλη

                             Σπλαγχνικές βλάβες της τριτογενούς 

σύφιλης

                 Συγγενής σύφιλη

                             Πρώιμη συγγενής σύφιλη

                             Όψιμη  συγγενής σύφιλη

                             Στίγματα συγγενούς σύφιλης

                   Αναζήτηση και ανεύρεση του ωχρού 

τρεπονήματος

                   Ορολογικές αντιδράσεις: Μη ειδικές αντιδρά-

σεις, ειδικές αντιδράσεις.

                  Θεραπευτική αντιμετώπιση

Γονοκοκκική λοίμωξη 

                α) Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα

                β) Γονοκοκκική οφθαλμία

                γ) Διάσπαρτη γονοκοκκική λοίμωξη

Λοίμωξη από χλαμύδια—σύνδρομο του Reiter

Λοίμωξη από μυκόπλασμα

Λοίμωξη από τριχομονάδα

Διάγνωση και αντιμετώπιση του κολπικού εκκρίματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΕΠΙΠΟΛΗΣ  ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

Δερματοφυτίες

Εργαστηριακός έλεγχος μυκητιάσεων

      Δερματοφυτία του τριχωτού της κεφαλής

                α) Μικροσπορία τριχωτού της κεφαλής

                β) Τριχοφυτία τριχωτού της κεφαλής

      Έμπυες  δερματοφυτίες
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περιεχομενα

                α) Δερματοφυτία του γενείου ή σύκωση

                β) Κηρίο του Κέλσου

     Δερματοφυτία του κορμού ή του ψιλού δέρματος

     Δερματοφυτία του ποδιού

      Δερματοφυτία των μηρογεννητικών πτυχών ή παρυ-

φές έκζεμα του Hebra                                                                          

     Δερματοφυτία των νυχιών

     Δερματοφυτία τροποποιημένη από στεροειδή

     Θεραπεία των δερματοφυτιών 

Δερματοφυτίδες

Επιπολής καντιντιάσεις—Κλινικές  μορφές δερματο-

βλεννογόνιας καντιντίασης

       Στοματοφαρυγγική καντιντίαση

       Καντιντίαση γεννητικών οργάνων

               α) Αιδοιοκολπίτιδα 

               β) Βαλανοποσθίτιδα

       Καντιντιασικό παράτριμμα

       Περιονυχία και ονυχία καντιντιασική

Ποικιλόχρους πιτυρίαση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ

Ψύλλοι

Κοριοί

Κρότωνες

Ψώρα

        Ειδικές κλινικές μορφές ψώρας:  

               α) Νορβηγική ή εφελκιδώδης ψώρα

                β) Ψώρα των ζώων

Φθειρίαση

               α) Φθειρίαση της κεφαλής

               β) Φθειρίαση του εφηβαίου

               γ) Φθειρίαση του σώματος και των ρούχων

Δεμοδήκωση  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΕΚΖΕΜΑ- ΑΤΟΠΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ- ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Έκζεμα:    Γενικά—Ορισμός—Κλινική  εικόνα 

εκζέματος-δερματίτιδας 

Στοιχεία ιστολογίας-παθογενετκού μηχανισμού

Θεραπευτική αντιμετώπιση

                Κλινικές μορφές εκζέματος

                1.  Νομισματοειδές έκζεμα

                2. Υπερκερατωσικό έκζεμα παλαμών

                3. Μικροβιακό και μυκητιακό έκζεμα

                4. Εντοπισμένη νευροδερματίτιδα ή χρόνιος 

απλός λειχήνας

                4α. Παραισθητική νωταλγία

                5. Δυσιδρωσικό έκζεμα

                6. Έκζεμα των χεριών

                7. Έκζεμα των κνημών ή από στάση           

                8. Σμηγματορροϊκό έκζεμα                                                                                          

                9. Χρόνιο επιπολής απολεπιστικό έκζεμα 

               10. Αμιαντώδης πιτυρίαση

               11. Λευκή πιτυρίαση

               12. Δευτερογενής διασπορά του εκζέματος

Κνήφη

                α) Οζώδης κνήφη ή κνήφη του Hyde

                 β) Χρόνια κνήφη των ενηλίκων

Ατοπικό έκζεμα: Ορισμός, αιτιολογία, παθογένεση, κλι-

νική εικόνα

                α) Ατοπικό έκζεμα των βρεφών

                β) Ατοπικό έκζεμα της παιδικής ηλικίας

                γ) Ατοπικό έκζεμα των εφήβων και των 

ενηλίκων

Δερματίτιδα από επαφή

                 Ερεθιστική δερματίτιδα από επαφή

                 Δερματίτιδα από σπάργανα

                 Αλλεργική δερματίτιδα από επαφή

                 Αντιγόνα στην αλλεργική δερματίτιδα από 

επαφή

                 Επιδερμιδικές δοκιμασίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΒΙΟΛΟΓ ΙΑ

Φωτογήρανση του δέρματος

Φωτοκαρκινογένεση

Φωτότυποι του δέρματος

Προφυλάξεις από την έκθεση στη UVR

Πολύμορφο εξάνθημα από φώς

Εξωγενής φωτοευαισθησία από φάρμακα και χημικές 

ουσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

ΚΝΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

Κνίδωση:  ορισμός—γενικά —παθογένεση —αιτιολογία  

                   Οξεία κνίδωση

                   Χρόνια κνίδωση

                   Επιδεινωτικοί παράγοντες

                   Κνίδωση χολινεργική και από φυσικά αίτια

                   Δερμογραφισμός ή προκλητή κνίδωση

                   Κνίδωση από πίεση
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Επιλεκτική δερματολογία-Αφροδισιολογία του εξωτερικού ιατρείου

                   Κνίδωση θερμοεξαρτώμενη

                   Κνίδωση από το ηλιακό φώς

                   Κνίδωση από νερό

                   Κνιδωτική αγγειΐτιδα

                   Κνίδωση από επαφή

Αγγειοοίδημα χωρίς πομφούς

Ιδιοπαθές  αγγειοοίδημα ή αγγειονευρωτικό ή του 

Quincke

Μαστοκυττάρωση

                 α) Μελαγχρωματική κνίδωση

                 β) Μονήρες μαστοκυττάρωμα

                 γ) Διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση

                 δ) Έμμονη κηλιδώδης εξανθηματική  τηλαγγειε-

κτασία

                 ε) Συστηματική μαστοκυττάρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

ΨΩΡΙΑΣΗ

Ορισμός—αιτιολογία —παθογένεση 

Φαινόμενα: Köbner και ανάστροφο Köbner

Κλινική εικόνα—μορφές 

Ψωρίαση κατά πλάκες – κοινή ψωρίαση

Σταγονοειδής ψωρίαση

Ψωρίαση ανάστροφη ή των πτυχών

Ψωρίαση παλαμών και πελμάτων

Ψωρίαση των νυχιών

Σμηγματορροϊκή ψωρίαση

Ψωρίαση των βλεννογόνων

Ασταθής ψωρίαση

Ερυθροδερμική ψωρίαση

Ψωριασική αρθρίτιδα ή αρθροπαθητική ψωρίαση

Φλυκταινώδης ψωρίαση

           α) Φλυκταίνωση παλαμών και πελμάτων

            β) Συνεχής ακροδερματίτιδα του Hallopeau ή 

ακροφλυκταίνωση

           γ) Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση

            δ) Γενικευμένη φλυκταινώδης ψωρίαση της εγκύ-

ου ή ερπητοειδές κηρίο

  Θεραπευτική αντιμετώπιση της ψωρίασης

   Τοπική αγωγή

   Φωτοθεραπεία – φωτοχημειοθεραπεία

    Συστηματική αγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ  ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ  ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Πέμφιγα

          Κοινή πέμφιγα—Αιτιολογία-παθογένεση

                 Βλαστική πέμφιγα

          Φυλλώδης πέμφιγα

           Ερυθηματώδης πέμφιγα ή σύνδρομο των 

Senear- Usher

          Ανοσολογικά ευρήματα

          Θεραπευτική αντιμετώπιση

          Φαρμακογενής πέμφιγα

          Παρανεοπλασματική πέμφιγα

           IgA  πέμφιγα

Πομφολυγώδες  πεμφιγοειδές: Αιτιολογία—παθογένε-

ση—κλινική  εικόνα—ανοσολογία 

Πεμφιγοειδές της κύησης

Πεμφιγοειδές των βλεννογόνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ

Χλόασμα

Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση

Μελάγχρωση από τριβή

Έμμονο δυσχρωμικό ερύθημα

Λεύκη

Ιδιοπαθής σταγονοειδής υπομελάνωση

Μεταφλεγμονώδης υπομελάγχρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο

ΚΝΗΣΜΟΣ – ΚΝΥΖΑ 

Κνησμός

              Παθογένεση- φυσιολογία του κνησμού

               Περιφερικοί μεσολαβητές του κνησμού στα δερ-

ματικά νοσήματα

              Ξεσμός

               Κνησμός σε φαινομενικά υγιές δέρμα

               Κνησμός σε συστηματική νόσο

Κνύζα

Κνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες της 

εγκυμοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ – ΑΛΩΠΕΚΙΕΣ

Φυσιολογικός κύκλος της τρίχας

Διαταραχές του κύκλου της τρίχας

               α. τελογενής ροή

               β. αναγενής ροή

Αλωπεκίες
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περιεχομενα

Γυροειδής αλωπεκία

Τριχοτιλλομανία

Ουλωτικές αλωπεκίες

Ιδιοπαθής ουλωτική αλωπεκία ή ψευδογυροειδής αλω-

πεκία του Brocq

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο

ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 

Ερυθηματώδης λύκος

               Δισκοειδής ή χρόνιος ερυθηματώδης λύκος

               Εντοπισμένος δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος

               Επηρμένος ερυθηματώδης λύκος

               Εν τω βάθει ερυθηματώδης λύκος

               Χειμετλοειδής λύκος

               Σύνδρομο του Rowell

               Φυσαλιδοπομφολυγώδεις βλάβες στον ερυθη-

ματώδη λύκο

                Διάσπαρτος δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος

                Μυρμηκιώδης ερυθηματώδης λύκος

                Ιστολογικός έλεγχος

                 Ανοσολογικός έλεγχος

                 Διαφορική διάγνωση

                 Θεραπευτική αντιμετώπιση

                 Υποξυς ερυθηματώδης λύκος

                 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

Σκληροδερμία

                Δερματική σκληροδερμία

                Σκληροδερμία κατά πλάκες

                Σταγονοειδής σκληροδερμία

                Εν τω βάθει εντοπισμένη σκληροδερμία

                Ταινιοειδής σκληροδερμία

                Οζώδης σκληροδερμία

                Πομφολυγώδης σκληροδερμία

                Γενικευμένη σκληροδερμία

                Ατροφοδερμία των Pasini-Pierini

                Εργαστηριακός έλεγχος              

                Θεραπευτική αντιμετώπιση

                Συστηματική σκληροδερμία

                Αιτιολογία – παθογένεση

                Θεραπευτική αντιμετώπιση

Σύνδρομο Crest

Σκληροατροφικός λειχήνας

                 Σκληροατροφικός λειχήνας του πέους

                  Σκληροατροφικός λειχήνας του αιδοίου και του 

περινέου

                 Εξωγεννητικές εντοπίσεις

Δερματομυΐτιδα                     

                 Ορισμός—αιτιολογία—παθογένεση 

                  Κλινική εικόνα: Δερματικές εκδηλώσεις—Μυϊ-

κή  προσβολή—Ασβέστωση 

                 Διάγνωση—Θεραπευτική  αντιμετώπιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο

ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ- ΛΕΙΧΗΝΟΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ-ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ

Ομαλός λειχήνας 

                 Ορισμός—γενικά —παθογένεση—αιτιολογία—

κλινική εικόνα 

          Τοπογραφικές μορφές ομαλού λειχήνα

                 Ομαλός λειχήνας του τριχωτού της κεφαλής ή 

θυλακικός ομαλός λειχήνας

                Ομαλός λειχήνας των βλεννογόνων

                Ομαλός λειχήνας των νυχιών

                Ανάστροφος ομαλός λειχήνας

                Ομαλός λειχήνας παλαμών και πελμάτων

          Μορφολογικές ποικιλίες ομαλού λειχήνα

                Υπερτροφικός ομαλός λειχήνας

                Ατροφικός ομαλός λειχήνας

                Μελαγχρωματικός ομαλός λειχήνας

                Ακτινικός ομαλός λειχήνας

                Φυσαλιδοπομφολυγώδης ομαλός λειχήνας

                Πεμφιγοειδής ομαλός λειχήνας

                Διαβρωτικός και ελκωτικός ομαλός λειχήνας

Λειχηνοειδή φαρμακευτικά εξανθήματα

Σταθερά εξανθήματα από φάρμακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

 Μελαγχρωματικές πορφύρες

                Νόσος του Schamberg

                Εκζεματοειδής πορφύρα των Δούκα και 

Καπετανάκη

                 Μελαγχρωματική πορφυρική λειχηνοειδής δερ-

ματοπάθεια των Gougerot και

                Blum .

                Χρυσίζων λειχήνας

                Τηλαγγειεκτασική δακτυλιοειδής πορφύρα του 

Majocchi 

Ακροαγγειοδερματίτιδα

Κοκκίωμα του προσώπου

Οζώδης Αγγειΐτιδα

Λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα
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Πορφύρα των Henoch-Schönlein

Γαγγραινώδες πυόδερμα

                Ελκωτική μορφή

                Φλυκταινώδης μορφή

                Πομφολυγώδης μορφή

                 Επιπολής βλαστικό γαγγραινώδες πυόδερμα ή 

επιπολής κοκκιωματώδες                       

                πυόδερμα.

Υποτροπιάζουσες άφθες του στόματος

Νόσος των Αδαμαντιάδη – Behçet

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  20ο

ΟΖΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  21ο

ΦΥΜΑΤΩΔΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

Σαρκοείδωση

 Ορισμός—αιτιολογία—παθογένεση—γενικές  εκδηλώ-

σεις της νόσου—κλινική  εικόνα— κλινικές μορφές—δι-

αφορική  διάγνωση 

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

                 Εντοπισμένο δακτυλιοειδές κοκκίωμα

                  Γενικευμένο ή διάσπαρτο δακτυλιοειδές 

κοκκίωμα 

                 Διατιτραίνον δακτυλιοειδές κοκκίωμα

                 Υποδόριο δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Λιποειδική νεκροβίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο

ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ—ΣΥΝΔΡΟΜΟ  STEVENS-

JOHNSON—ΤΟΞΙΚΗ  ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΗ 

ΝΕΚΡΟΛΥΣΗ

Πολύμορφο ερύθημα

                Ελαφρά μορφή πολύμορφου ερυθήματος

                Βαριά μορφή πολύμορφου ερυθήματος

Σύνδρομο Stevens- Johnson και τοξική επιδερμιδική 

νεκρόλυση

          Kλινική εικόνα 

                α) Σύνδρομο Stevens-Johnson

                β) Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση

            Επιπλοκές—πρόγνωση—θεραπευτική  

αντιμετώπιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο

ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΙΑ Ή ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Ορισμός—αιτιολογία—παθογένεση---κλινική   

εικόνα—θεραπευτική  αντιμετώπιση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Σακχαρώδης διαβήτης

                Δερματικές εκδηλώσεις που οφείλονται σε δια-

βητική αγγειοπάθεια

               Διαβητική νευροπάθεια 

               Δερματικές λοιμώξεις σε σακχαρώδη διαβήτη

               Δερματοπάθειες που σχετίζονται με σακχαρώ-

δη διαβήτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο

ΨΕΥΔΟΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

Παραψωρίαση

Χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση

Οξεία ευλογιοειδής λειχηνοειδής πιτυρίαση

Λεμφοκυτταρική διήθηση του Jessner

Ακτινική δικτύωση

Δερματικό λεμφοκυττάρωμα

Λεμφωματοειδής  βλατίδωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ

Ταξινόμιση των λεμφωμάτων με το σύστημα WHO / 

EORTC

                 Πρωτοπαθή δερματικά λεμφώματα

                  Δευτεροπαθή λεμφώματα που προσβάλλουν 

το δέρμα

Γενικές διαφορές της λεμφοκυτταρικής διήθησης του 

χορίου από  Β και Τ λεμφοκύτταρα.

Σπογγοειδής μυκητίαση 

                  Ορισμός—αιτιολογία —παθογένεση—κλινική  

εικόνα

                 Στάδια (ΙΑ-ΙΒ, ΙΙΑ-ΙΙΒ, ΙΙΙ, ΙV)

                 Κλινικές και ιστολογικές μορφές

Σύνδρομο Sezary

Θεραπευτική αντιμετώπιση σπογγοειδούς μυκητίασης 

και συνδρόμου Sezary

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο

ΜΕΛΑΝΙΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Καλοήθεις όγκοι από επιδερμιδικά μελανινοκύτταρα

        Εφηλίδα

        Ηλιακή φακή

        Μελάνωση του Becker
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περιεχομενα

  Μελανινοκυτταρικοί σπίλοι από επιδερμιδικά 

μελανινοκύτταρα 

          Επίκτητοι μελανινοκυτταρικοί σπίλοι-μορφές

          Συγγενείς μελανινοκυτταρικοί σπίλοι

          Είδη επίκτητων μελανινοκυτταρικών σπίλων

                 α) απλή φακή

                  β) σπίλος με ατρακτοειδή και επιθηλιοειδή 

κύτταρα

                  γ) Μελαγχρωματικός σπίλος με ατρακτοειδή 

κύτταρα

                  δ) κλινικά άτυπος ή δυσπλαστικός σπίλος

 Μελανινοκυτταρικοί σπίλοι από χοριακά 

μελανινοκύτταρα

                  α) Σπίλος του  Οta

                  β) Σπίλος του Ιto

                  γ) Μογγολική κηλίδα

                  δ) Μελανινοκυτταρικό αμάρτωμα

                  ε) Κυανός σπίλος 

Κακόηθες μελάνωμα

                  Κλινικές μορφές

                  α) Επιπολής επεκτεινόμενο μελάνωμα

                  β) Οζώδες μελάνωμα

                   γ) Φακοειδές μελάνωμα των άκρων ή μελάνω-

μα των παλαμών και των πελμάτων.

                  δ) Βλεννογόνιο μελάνωμα

                  ε) Μελάνωμα της κακοήθους εφηλίδας

                  στ) Μεταστατικό ή δευτερογενές μελάνωμα

                   ζ) Ασυνήθιστες κλινικές και ιστολογικές μορ-

φές μελανώματος

                   Πρόγνωση του μελανώματος

                   Προφύλαξη από το μελάνωμα

                   Θεραπεία του μελανώματος    

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 

Α. Καλοήθεις επιδερμιδικές νεοπλασίες

              1) Σμηγματορροϊκή κεράτωση ή σμηγματορροϊ-

κή μυρμηκία

              2) Μονήρες κερατοακάνθωμα 

              3) Επιδερμιδική κύστη

              4) Κεγχρίο

              5) Τριχειλημματική κύστη

              6) Δερματικό κέρας

               7) Μυρμηκιώδης ή γραμμικός επιδερμιδικός 

σπίλος

       

Β. Κακοήθεις επιδερμιδικές νεοπλασίες

Β1. Ενδοεπιδερμιδικές—in situ

                1) Ηλιακή κεράτωση

                2) Ηλιακή χειλίτιδα

                3) Νόσος του Bowen

                4) Μποουενοειδής βλατίδωση

                5) Ερυθροπλασία του Queyrat

                6) Λευκοπλακία

                         α) Λευκοπλακία του στοματικού 

βλεννογόνου

                        β) Λευκοπλακία του αιδοίου

                7)   Πλασματοκυττάρωση των βλεννογόνων

                8)    Εξωμαστική νόσος του Paget

 Β2. Καρκινώματα

               1) Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

                    Κλινικές μορφές

                         α) Οζοελκωτικό βασικοκυτταρικό 

καρκίνωμα

                         β) Μελαγχρωματικό βασικοκυτταρικό 

καρκίνωμα

                         γ) Σκληροδερμοειδές ή ινωτικό βασικοκυτ-

ταρικό καρκίνωμα

                        δ) Επιπολής βασικοκυτταρικό καρκίνωμα

                        ε) Ινοεπιθηλίωμα

                2) Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

                3) Ψευδοκαρκινωματώδης υπερπλασία

                4) Όγκοι του δέρματος σε ανοσοκατασταλμέ-

νους ασθενείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο

ΣΠΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣ                   

α) Επιδερμιδικοί σπίλοι

β) Χοριακοί και υποδερματικοί σπίλοι

Εξαρτηματικοί όγκοι

               α) Όγκοι με θυλακική διαφοροποίηση

               β) Όγκοι με σμηγματική διαφοροποίηση

               γ) Όγκοι με αποκρινή διαφοροποίηση

               δ) Όγκοι με εκκρινή διαφοροποίηση  

 Σμηγματικός σπίλος

 Υπερπλασία των σμηγματογόνων αδένων

 Συρίγγωμα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30ο
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ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΜΑΛΘΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Α) Ινώδεις και ινοϊστιοκυτταρικοί όγκοι

             1) Δερματοΐνωμα

              2) Μαλθακά ινώματα

              3) Μαργαριταροειδείς βλατίδες του πέους

              4) Χηλοειδή και υπερτροφικές ουλές

Β1) Αγγειακοί όγκοι

             1) Πυογόνο κοκκίωμα

             2) Γλομαγγείωμα

             3) Σάρκωμα του Kaposi – τύποι

                      α) Ο σποραδικός ή κλασικός

                       β) Ο ενδημικός ή της Κεντρικής Αφρικής

                       γ) Ο τύπος που σχετίζεται με την ύπαρξη 

AIDS

                       δ) Ο τύπος που σχετίζεται με  ιατρογενή 

ανοσοκαταστολή

Β2) Αγγειακοί σπίλοι

               Αιμαγγειώματα        

                       Νεογνικό αιμαγγείωμα

                       Μυρμηκιώδες αιμαγγείωμα

                Αγγειακές δυσπλασίες

                Τριχοειδικές αγγειακές δυσπλασίες       

                      α) Ομαλό αιμαγγείωμα

                      β) Κερασόχρωμα αιμαγγειώματα

                      γ) Αστεροειδές αιμαγγείωμα

                      δ) Φλεβική λίμνη

                      ε) Αγγειοκερατώματα

                                  Αγγειοκεράτωμα του Mibelli

                                   Αγγειοκεράτωμα του όσχεου και του 

αιδοίου

                                   Αγγειοκεράτωμα μονήρες ή πολλαπλό

                                   Αγγειοκεράτωμα περιγεγραμμένο

                                   Διάχυτο αγγειοκεράτωμα του κορμού

Γ. Όγκοι του λιπώδους ιστού

 Λιπώματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31ο

ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ

Ανεπιθύμητες ενέργειες από τοπική εφαρμογή 

στεροειδών

        Τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τοπική 

εφαρμογή

        Συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τοπική 

εφαρμογή

Ανεπιθύμητες ενέργειες από συστηματική λήψη 

στεροειδών                         

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


